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FELIZ NATAL  

E UM PRÓSPERO 2014 

O SINTEA/PR e a ATAEPAR 

desejam a todos os técnicos 

agrícolas e seus familiares um 

natal de muita luz e que 2014 

seja de realizações e muitas 

conquistas. 

COMEMORAÇÃO DO DIA DO TÉCNICO AGRÍCOLA 
 
REGIÃO DE FRANCISCO DE BELTRÃO 

Para comemorar o DIA NACIONAL DO TÉCNICO AGRÍCOLA (5 de 
Novembro), os Técnicos Agrícolas da região de Francisco Beltrão 
participaram de uma confraternização, no dia 8 de novembro. 

O evento foi 
realizado na 
sede da AABB 

(Associação 
Atlética do 
Banco do 
Brasil) de 
Marmeleiro e 
contou com a 
presença de 
mais de 25 

profissionais, 
associados e não associados ao SINTEA/PR. 

Durante a confraternização, os Técnicos também se reuniram 
para discutir o fortalecimento da Categoria no Estado e, 
principalmente, na região. 

Segundo o Técnico Anderson Picini, de Salgado Filho-PR, 
participaram da reunião Técnicos de diversas empresas, dentre 
elas, a Emater, Seab, Sadia, Lavoura, Plantanense, Supra, 
secretarias de agricultura, além dos técnicos autônomos. “É 
gratificante reunir os amigos para confraternização e para troca 
de experiências”, disse Picini, que informou que já ficou 
agendado o encontro para o próximo ano.  

Durante o encontro ocorreu a mudança de alguns membros da 
diretoria ficando como representantes do SINTEA na região, 
Anderson Picini da Emater de Salgado Filho, Valdecir Baldo 
técnico de Francisco Beltrão e Odir Rigo agropecuária Lavoura 
da Barra Grande – Itapejara do Oeste 

 
REGIÃO DO LITORAL 

Os Técnicos Agrícolas que atuam na região do litoral do Paraná 
também comemoraram o Dia do Técnico Agrícola. Conforme 
informações do Técnico Agrícola Haroldo Ferreira de Carvalho, 
os Técnicos se reuniram para conversar durante a festa do 
agricultor que ocorreu no dia 24/11, no salão da Paróquia Nossa 
Senhora do Porto em Morretes, onde almoçaram. 


