
• Não há sistemas meteorológicos (frentes frias, quentes, linhas 
de instabilidade...) presentes sobre os estados do Sul nesta quar-
ta-feira que poderiam trazer chuvas ao invés disso, uma massa 
de ar estável se aquece gradualmente ao longo do dia. O fluxo 
dos ventos de sul possibilita o transporte de umidade em níveis 
mais baixos da atmosfera e facilita a formação de nuvens baixas.
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
23/10/19................................. R$ 78,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
23/10/19.................................R$ 32,50

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
23/10/19................................. R$ 45,50

Fonte: Deral/Seab

Presidente da Câmara de Cruzeiro do Iguaçu e assessor 
legislativo são presos pelo MPPR por uso de veículo público para 
fins particulares
 O presidente da Câmara de Vereadores de 
Cruzeiro do Iguaçu, no Sudoeste paranaense, e um 
assessor legislativo foram presos em flagrante na 
quinta-feira, 17 de outubro, pelo crime de peculato. 
A prisão foi feita pela 1ª Promotoria de Justiça de 
Dois Vizinhos (sede da comarca), após denúncia 
anônima de que o veículo oficial do Legislativo es-
tava transportando uma pessoa para uma audiên-
cia privada no Fórum de Dois Vizinhos.
 Após a Promotoria de Justiça constatar a 
veracidade das informações, realizou a prisão do 
assessor, que foi flagrado conduzindo o veículo 
com o homem que participaria da audiência. A or-
dem para levar o cidadão até o Fórum partiu do pre-
sidente da Câmara, razão pela qual ele também foi 
preso.
 No início deste ano, a Promotoria de Justi-
ça havia expedido recomendação administrativa ao 
presidente da Câmara de Cruzeiro do Iguaçu para 
que regulamentasse o uso do veículo oficial, dian-
te de notícias do seu uso indevido, e também para 
alertar sobre a irregularidade da utilização do as-
sessor legislativo na função exclusiva de motorista.

Fonte: www.mppr.mp.br

Prédio da Câmara Municipal de Cruzeiro do Iguaçu.

Fetaep tem nova diretoria
 Fomentar a agri-
cultura familiar e ampliar 
o suporte do Governo do 
Estado para desenvolver 
a economia no campo 
estão entre as priorida-
des desta gestão, desta-
cou o governador Carlos 
Massa Ratinho Junior. 
Ele participou nesta ter-
ça-feira (23) da cerimô-
nia de posse da nova 
diretoria da Federação 
dos Trabalhadores Ru-
rais Agricultores Familia-
res do Estado do Paraná 
(Fetaep). O evento acon-
teceu na sede da orga-
nização, em Curitiba, e 
reuniu lideranças sindi-
cais e do agronegócio.
 Marcos Bram-
billa assumiu a presi-
dência da entidade. Ele 
foi vice-presidente na 
gestão de 2015/2019 e 
acumulou o cargo de se-
cretário de Política Agrí-
cola. Brambilla vinha co-
mandando a federação 
desde abril deste ano por 
meio da Junta Governati-
va eleita.
 Durante a posse, 
o governador destacou 
avanços obtidos pelo 
Governo nos primeiros 
nove meses de trabalho. 
Ele citou as medidas de 
desburocratização e a 
reorganização da máqui-
na pública, que geram 
economia, impulsionam 

investimentos e tornam o 
Estado mais atrativo. Ele 
também ressaltou que 
o agronegócio é a prin-
cipal mola da economia 
paranaense e valorizou 
a atuação dos pequenos 
produtores no desempe-
nho do setor.
 “O Paraná é 
concebido por peque-
nas propriedades rurais 
e a Fetaep representa a 
agricultura familiar”, afir-
mou o governador. “A 
federação é importante 
para atuação do Estado 
no desenvolvimento de 
políticas públicas e nós 
estamos muito focados 
em fortalecer as asso-
ciações rurais, pequenas 
e médias cooperativas”, 
complementou.
 Para o secretá-
rio de Estado da Agricul-
tura e do Abastecimento, 
Norberto Ortigara, o tra-
balho em conjunto das 
entidades do agronegó-
cio com o Governo do 
Estado geram bons fru-
tos. “A Fetaep tem uma 
importante parceria com 
a Emater, braço técnico 
do Governo do Estado 
na agricultura. Nessa 
colaboração, técnicos 
auxiliam no desenvolvi-
mento de uma agenda 
produtiva que garanta o 
crescimento dos peque-
nos produtores no Para-

ná”, disse o secretário. 
Ele afirmou que esta par-
ceria com a Federação 
deve ser ampliada nos 
próximos meses.

PARCERIA
 Durante a posse 
da nova diretoria, a Fe-
taep assinou um Termo 
de Cooperação Técni-
ca e Financeira (TCTF) 
que renova uma parceria 
com o Instituto Emater. 
O documento prevê o 
desenvolvimento de um 
plano de trabalho anual 
pelos próximos quatro 
anos. Marcos Brambilla 
ressaltou a importância 
da proximidade do Go-
verno do Estado com os 
pequenos produtores ru-
rais.
 “Grande parte 
do agronegócio parana-
ense é formado por pe-
quenas propriedades e 
a maioria é comandada 
pelas famílias que vivem 
naquele local. Estes pe-
quenos produtores estão 
presentes em todas as 
cadeias do agronegócio, 
são atividades que sus-
tentam aquelas famílias”, 
ressaltou o presidente. 
“A Emater, por meio da 
extensão rural, possibi-
lita a chance de orga-
nizar e qualificar estas 
pessoas. O Governo do 
Estado tem desenvolvi-

do um novo sistema de 
trabalho na agricultura e 
nós apostamos nessas 
ações estratégicas”.
 Por meio da par-
ceria, a Emater disponibi-
liza assessores regionais 
e especialistas. Entre as 
atividades desenvolvidas 
por estes profissionais 
estão a orientação aos 
produtores para terem 
acesso ao crédito rural, 
aproximação dos agen-
tes financeiros, atendi-
mento à juventude rural 
e a produção sustentável 
de alimentos. Eles auxi-
liam também na implan-
tação do plantio direto de 
hortaliças, manejo ade-
quado do solo, da água e 
demais recursos naturais 
e, ainda, na ampliação 
da comercialização da 
produção.

NOVA DIRETORIA
 A eleição que 
oficializou a nova direto-
ria da Fetaep aconteceu 
na sexta-feira (19), em 
Curitiba, e reuniu lide-
ranças sindicais de todas 
as regiões do Paraná. 
Somente uma chapa foi 
registrada e obteve 97% 
de aprovação. Dos 120 
votos, 116 foram favorá-
veis à chapa.

Fonte: Agência Estadual de 
Notícias do Paraná.
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