
•  O forte contraste entre as temperaturas entre as regiões parana-
enses será o destaque meteorológico principal nesta quinta-feira. 
À tarde a umidade relativa do ar ficará abixo dos 40 % principal-
mente do centro em direção ao norte e do oeste.
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
29/08/19................................. R$ 75,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
29/08/19.................................R$ 27,50

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
29/08/19................................. R$ 47,00

Fonte: Deral/Seab

Governo suspende a prática de queimadas em todo o país por 60 dias
 As queimadas 
estão proibidas em todo 
o país durante o perío-
do de 60 dias, a partir 
de hoje (29). Decreto 
determinando a suspen-
são da permissão do uso 
de fogo nesse processo 
está publicado no Diário 
Oficial da União desta 
quinta-feira.
 A medida não se 
aplica em casos como 
de controle fitossanitário, 
desde que seja autoriza-
do pelo órgão ambiental 
competente; nas práticas 
de prevenção e combate 
a incêndios; e nas prá-
ticas de agricultura de 
subsistência das popula-
ções tradicionais e indí-
genas.
Operação Verde Brasil
 A Operação Ver-
de Brasil, que reuniu vá-
rias agências em torno 
do combate aos incên-
dios na Amazônia Legal, 

registrou diminuição nos 
focos de incêndio nos úl-
timos dias. Embora ainda 
não haja confirmação de 
tendência de extinção do 
fogo nos próximos dias, 
a avaliação do governo 
até o momento é positi-
va.
 “A avaliação é 
positiva. Com os parâ-
metros do Censipam 
[Centro Gestor e Ope-
racional do Sistema de 
Proteção da Amazônia], 
vimos que os focos de 
incêndio diminuíram 
bastante”, disse o vice
-almirante Ralph Dias 
da Silveira, subchefe de 
operações do Estado
-Maior das Forças Arma-
das, em entrevista à im-
prensa nessa terça-feira 
(28).
 Segundo os da-
dos do Censipam, havia 
focos de incêndio espa-
lhados e mais intensos, 

principalmente, em Ron-
dônia, Amapá, Pará e 
Maranhão entre os dias 
25 e 26 de agosto. Na 
medição realizada en-
tre os dias 26 e 27 de 
agosto, o mapa de focos 
de calor mostrou redu-
ção, principalmente em 
Rondônia, onde houve 
emprego de reforço no 
efetivo para combate ao 
fogo.

Combate às queima-
das

 Na última sexta-
feira (23), o presidente 
Jair Bolsonaro autorizou 
o uso das Forças Ar-
madas no combate aos 
incêndios na região. O 
decreto de Garantia da 
Lei e da Ordem (GLO) 
vale para áreas de fron-
teira, terras indígenas, 
em unidades federais de 
conservação ambiental e 
outras áreas da Amazô-
nia Legal.

 O efetivo empre-
gado na Amazônia Legal, 
entre militares e brigadis-
tas, é de 3.912 pessoas, 
além de 205 viaturas. O 
Brasil também recebeu 
ofertas de ajuda inter-
nacional. Dentre elas, o 
Chile ofereceu equipes 
especializadas e três 
aviões com capacidade 
de armazenar 3 mil litros 
de água e os Estados 
Unidos duas aeronaves 
para combate a incêndio.
 Israel ofereceu 
100 metros cúbicos (m³) 
de agente químico re-
tardante de chamas e o 
Equador disponibilizou 
três brigadas com es-
pecialistas em combate 
a incêndios florestais. A 
ajuda internacional ainda 
não foi posta em práti-
ca, o que deve ocorrer, 
segundo Ralph Dias da 
Silveira, em breve.
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Paraná quer ampliar e qualificar rede de assistência técnica rural
 A criação de uma 
rede de profissionais para 
ampliar e qualificar o traba-
lho de assistência técnica 
e extensão rural, sobretudo 
para os pequenos agriculto-
res, começou a ser traçada 
em um seminário promovido 
nesta semana, na sede do 
Emater, em Curitiba. Parti-
ciparam representantes de 
órgãos públicos estaduais e 
federais, entre eles o Minis-
tério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, e de Orga-
nizações da Sociedade Civil 
de Interesse Público (Osip).
 De acordo com o se-
cretário de Estado da Agri-
cultura e do Abastecimento, 
Norberto Ortigara, o Gover-
no do Estado tem estimula-
do a celebração das parce-
rias para atingir o objetivo 
de atender a sociedade com 
mais eficácia. “Uma agricul-
tura com melhor assistência 
tem as chances de sucesso 
ampliadas”. A velocidade do 
avanço tecnológico é eleva-
da e o Estado sozinho não 
tem condições de dar res-
posta satisfatória a tudo, 
portanto, quanto mais sin-
tonia e articulação houver, 
mais fácil fica a tarefa.”
 O diretor técnico da 
secretaria, Rubens Ernesto 
Niederheitmann, destacou 
a projeção nacional e inter-
nacional conquistada pelo 
Paraná em razão de sua 
agropecuária. No entanto, 
segundo ele, ainda persis-
tem desafios ambientais, so-
ciais e econômicos que exi-
gem a presença constante 

de técnicos e extensionistas 
rurais para que o produtor 
aplique as inovações apon-
tadas pelas pesquisas.
 “Nesse trabalho de 
assistência técnica e exten-
são rural não há solução 
sem integração entre o setor 
público e o privado”, afirmou 
Niederheitmann em palestra 
no evento. “O Estado possui 
técnicos especializados em 
quase todas as áreas, mas 
as Oscips, as Organizações 
Não Governamentais e uma 
série de outras instituições 
também têm técnicos em vá-
rias especialidades. É preci-
so somar forças para desen-
volver projetos específicos 
de desenvolvimento em todo 
o Estado.”
 N i e d e r h e i t m a n n 
acrescentou que a partir des-
sa integração, a Emater, em 
função de sua capilaridade e 
organização administrativa, 
tem capacidade de articu-
lar todas as entidades exis-
tentes e, com isso, atender 
melhor a demanda de assis-
tência técnica e extensão ru-
ral no Estado. Dessa forma, 
reforçou o diretor técnico, 
será possível solicitar recur-
sos ao governo federal ou a 

organismos internacionais 
com mais possibilidades de 
os projetos serem aceitos.
 De acordo com a 
secretária-executiva do 
Conselho Estadual de De-
senvolvimento Rural e Agri-
cultura Familiar (Cedraf), Mi-
riam Fuckner, há mais de 30 
entidades credenciadas no 
sistema e que podem parti-
cipar com seus técnicos do 
esforço para capacitar o pro-
dutor. “Com certeza pode-
remos atender um número 
maior de pessoas”, afirmou. 
“O trabalho também ganha 
em organização, podendo 
se estender para as regiões 
onde os pequenos agriculto-
res mais precisam, sem se 
concentrar em um único lu-
gar.”
 Os participantes do 
seminário decidiram que no 
prazo de 60 dias será for-
mulada a Política Estadual 
de Assistência Técnica e 
Extensão Rural (Peater-PR) 
e, em 90 dias, será apresen-
tado o Programa Estadual 
de Assistência Técnica e Ex-
tensão Rural (Proater-PR). 
Ambos estão previstos na 
Lei Estadual 17447/12.

Fonte: aen.pr.gov.br


