
•  O destaque no Paraná é o calor nas faixas oeste e norte. 
Entre o Norte da Argentina e o Rio Grande do Sul uma nova 
frente fria está em desenvolvimento.
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
09/08/19................................. R$ 70,50

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
09/08/19.................................R$ 30,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
09/08/19................................. R$ 46,50

Fonte: Deral/Seab

Campanha alerta para cuidados com a energia na área rural
 Máquinas cada 
vez mais altas cruzam os 
campos durante o plantio, 
a pulverização e a colhei-
ta da plantação. Mas a 
tecnologia que agiliza o 
trabalho no campo tam-
bém exige uma atenção 
maior do produtor para 

um risco que nem sempre 
é lembrado: o toque aci-
dental na fiação elétrica.
 Por isso, volun-
tários da Copel estão 
conversando com traba-
lhadores da área rural 
e levando materiais de 
orientação às lojas de 

implementos agrícolas, 
como parte da progra-
mação da 13a Semana 
Nacional de Segurança 
com a Energia Elétrica.
 A produção agrí-
cola é a segunda ativida-
de que mais concentra 
acidentes por choque 

elétrico, no Paraná, atrás 
apenas da construção 
civil. No ano passado, fo-
ram sete acidentes regis-
trados, sendo três deles 
fatais. As principais cau-
sas das ocorrências são 
a operação de maquiná-
rio alto próximo à rede, a 

Técnicos da Emater participam de capacitação na New Holland
 Na quarta-feira 
(7), começou a série de 
visitas técnicas na fá-
brica da New Holland e 
capacitação dos novos 
técnicos do Instituto Pa-
ranaense de Assistên-
cia Técnica e Extensão 
Rural (Emater), com pa-
lestrantes da Embrapa, 
Emater e Secretaria de 
Estado da Agricultura e 
do Abastecimento.
 No total, 135 ex-
tensionistas do Instituto 
participam do treinamen-
to em Curitiba, que conti-
nua nesta quinta-feira (8) 
e na próxima semana. A 
capacitação possibilita 
conhecer novas tecnolo-
gias do setor, as novida-
des em tratores, colhei-
tadeiras, pulverizadores 
e conectividade.
 Para o secretá-
rio estadual da Agricul-
tura e do Abastecimento, 
Norberto Ortigara, ações 
como essa colaboram 
para a atualização do 
conhecimento dos téc-
nicos, que vão orientar 
melhor as decisões dos 
agricultores paranaen-
ses. “Vivemos momen-
tos de profunda transfor-
mação tecnológica. As 
máquinas autônomas, 
semiautônomas, moder-
nas, máquinas com sen-
sores, internet das coi-
sas estão chegando no 
campo, e é preciso que 
o nosso time esteja cada 
vez mais preparado”, diz.
 A New Holland 
é parceira do Estado no 
Programa Trator Solidá-
rio, executado pelo De-

tentativa de retirada dos 
“estais”, fios que susten-
tam os postes e a poda 
de vegetação de grande 
porte.
 Outro foco de 
preocupação são as cer-
cas, que devem ser sec-
cionadas e aterradas em 
toda sua extensão. No 

 - Observe as redes no entorno da atividade e nunca estacione o 
maquinário embaixo delas.
Abaixe as hastes dos pulverizadores ao passar debaixo da rede elétrica.
 - A retirada dos fios de sustentação do poste e a preparação de 
terreno podem diminuir a altura dos cabos. Acione a Copel se desconfiar 
que a rede elétrica está abaixo do normal.
 - Não faça queimadas perto da rede elétrica.

Conheça outras dicas para quem 
trabalha na área rural:

caso das cercas eletrifi-
cadas, é essencial que 
o equipamento utilizado 
seja próprio para esta 
finalidade, e que elas se-
jam sinalizadas a cada 
cem metros de distância.
 Já as proprie-
dades que possuem 
gerador devem obriga-

toriamente comunicar a 
Copel quando da insta-
lação do equipamento, 
para garantir a seguran-
ça, tanto das instalações 
elétricas internas, quanto 
dos trabalhadores que 
atuam na rede de distri-
buição da Copel.

Fonte: Agência de Notícias do Estado 
do Paraná.

partamento de Economia 
Rural (Deral) da Secre-
taria da Agricultura, que 
garante aos pequenos 
produtores a aquisição 
de máquinas agrícolas a 
preços menores que os 
do mercado. “Trouxemos 
extensionistas principal-
mente das regiões Nor-
te e Centro, que ainda 
não têm muitos tratores, 
mas com muito potencial 
para entrada no Progra-
ma. Também trouxemos 
a Embrapa para tratar a 
questão de tecnologias 
que envol-
vam essas 
máquinas 
e equipa-
mentos” , 
diz o co-
ordenador 
do Crédito 
Rural da 
E m a t e r , 
O s m a r 
Schultz.
     O di-
retor de 
M e r c a -
do Brasil 
da New 
H o l l a n d , 
E d u a r d o 
K e r b a u y, 
des tacou 
o trabalho 
c o n j u n t o 
da marca 
e do Esta-
do. “Sabe-
mos que 
um dos 
ob je t i vos 
da Emater 
é a meca-
n i z a ç ã o 
agrícola, e 

isso está em linha com o 
que a New Holland ofe-
rece. Estamos contando 
com o Estado, nessa 
parceria, para que a me-
canização agrícola do 
Paraná ocorra da melhor 
forma”, disse.
 APRENDIZADO 
– O técnico da Emater 
e engenheiro agrônomo 
Renan Ribeiro Barzan, 
que atua no Instituto 
desde 2016 na região de 
Londrina, teve a oportu-
nidade de visitar a fábrica 
pela primeira vez. “Visita-

mos a linha de produção 
de tratores e colheitadei-
ras, vi de perto a produ-
ção e montagem desses 
equipamentos. O trei-
namento também inclui 
palestras sobre a parte 
técnica, as funcionalida-
des dos tratores, dife-
renciais da marca, be-
nefícios para o produtor. 
Isso vai contribuir para 
a nossa formação, para 
orientarmos o agricultor 
na aquisição de tratores 
e equipamentos mais 
adequados para a sua 

propriedade”, 
afirmou.

Fonte: Agência de 

Notícias do Estado do 

Paraná.


