
CORONAVÍRUS

CASOS NO PARANÁ:

  

               CONFIRMADOS: 33.939

               INTERNADOS: 770 

               RECUPERADOS: 8.817 

               ÓBITOS: 837

Fonte: Informe Epidemiológico da 
Sesa em 7 de julho de 2020.  

Leia mais: www.saude.pr.gov.br

Nesta quarta-feira (08), às 14 horas, no canal do BRDE no Youtube, será realizada a live de

lançamento do Plano Safra 2020/2021 no Paraná. O BRDE é agente financeiro repassador

de recursos para o plano. O Plano Safra destina R$ 236,3 bilhões à agropecuária. O Paraná

vai receber R$ 460 milhões por meio do Sistema Paranaense de Fomento, valor 6,1%

superior ao disponível para a safra 2019/2020.  Participam da live o governador Ratinho

Júnior, o secretário da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara, o presidente do

IDR-Paraná, Natalino Avance de Souza, o diretor de Operações do BRDE, Wilson Bley

Lipski, e a gerente adjunta do BRDE, Carmem Truite.

AGRICULTORES SÃO CAPACITADOS PARA
USO DE RECURSOS PÚBLICOS
A Secretaria de Estado da Agricultura e

Abastecimento iniciou nesta terça-feira (07) os cursos

de capacitação de dirigentes e técnicos das

pequenas cooperativas e associações de produtores

da Agricultura Familiar para uso dos recursos

públicos. O treinamento faz parte dos Termos de

Fomento apoiados com recursos da Chamada

Pública nº 001/2019, ação prevista na execução do

Coopera Paraná, programa de apoio ao

cooperativismo da Agricultura Familiar. O Programa

aprovou 114 projetos em todo o Estado, no valor de R$

36,5 milhões. www.agricultura.pr.gov.br

Instagram:@seabparana  Facebook.com/seabpr   Contato: imprensa@seab.pr.gov.br
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PLANO SAFRA SERÁ LANÇADO NO PARANÁ EM LIVE NO YOUTUBE

O Deral publicou nesta terça-feira o

relatório resumido da evolução do

plantio e colheita no Paraná, que

mostra a situação das lavouras de

batata, café, cevada, feijão, milho e

trigo.  www.agricultura.pr.gov.br

BOLETIM  DE PLANTIO E COLHEITA

http://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-07/INFORME_EPIDEMIOLOGICO_07_07_2020.pdf
http://www.saude.pr.gov.br/Noticia/600-mortos-pela-Covid-19-no-Parana
http://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Saude-divulga-mais-31-mortos-pela-Covid-19
https://www.youtube.com/channel/UCkQWRjoVkBtMox-jAiBzO_Q
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Agricultores-sao-capacitados-para-uso-de-recursos-publicos
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
http://www.agricultura.pr.gov.br/system/files/publico/Safras/plantio_colheita.pdf


TEM LONDRINA – Matéria do

site mostra que idosos de

Londrina que têm direito ao

Cartão Comida Boa e ainda não

tinham recebido ou habilitado o

voucher estão recebendo o

auxílio em casa. 

temlondrina.com.br

EMBRAPA E BAYER APOSTAM
EM AGRICULTURA DE BAIXO
CARBONO
A Embrapa pretende iniciar, ainda

este mês, um projeto de avaliação

do balanço de carbono em

produção de milho e soja no

centro-sul, com vistas ao

desenvolvimento sustentável. O

trabalho, em conjunto com a

Bayer, terá investimento de R$ 1,2

milhão e visa garantir

produtividade, melhoria na gestão

de risco socioambiental e retorno

financeiro a produtores rurais que

adotarem tecnologias de baixo

carbono. Em uma segunda fase, a

intenção é estabelecer parceria

com a Alemanha. embrapa.br
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NA MÍDIA
A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab)

ampliou até 17 de julho o prazo para que

organizações familiares inscrevam propostas no

Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).

Inicialmente, o período iria se encerrar na última

sexta-feira (03). Essa operação foi possível em razão

da suplementação de R$ 220 milhões ao PAA, feita

pelo Ministério da Cidadania. conab.gov.br

CONAB PRORROGA ATÉ DIA 17 PRAZO PARA
PROPOSTA DO PAA

AVIÁRIO PREVÊ REDUZIR 90% NA CONTA DE
LUZ COM ENERGIA SOLAR

A energia solar é aproveitada cada vez mais pela

agropecuária. Um dos exemplos está em Itambé,

onde Kedley Patrício Barbosa decidiu alimentar seu

aviário de 5040 m² com energia fotovoltaica. Ele

produz 390 mil aves por ano. O avicultor conta com o

incentivo da Tarifa Rural Noturna, mas esse

componente tem peso de 20% nos custos. Ele prevê,

agora, economia de 90% na conta de luz, R$ 4 mil

para R$ 400 no mês. fronius.com.br

Em carta ao vice-presidente Hamilton Mourão, que também é presidente do Conselho da

Amazônia Legal, 38 grandes empresas nacionais e estrangeiras pediram providências

contra o desmatamento ilegal e alertaram sobre o impacto que a questão ambiental tem

na imagem e nos negócios do Brasil no exterior. Segundo a Reuters, grandes empresas de

investimento europeias afirmaram que desinvestirão em produtores de carne, operadoras

de grãos e até em títulos do governo do Brasil se não virem progresso rumo a uma

solução para a destruição da Floresta Amazônica. moneytimes.com.br

EM CARTA A GOVERNO, EMPRESÁRIOS COBRAM COMBATE A DESMATAMENTO

https://temlondrina.com.br/cidade/idosos-em-vulnerabilidade-social-recebem-em-casa-o-cartao-do-comida-boa/
https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/53965087/embrapa-e-bayer-iniciam-projeto-piloto-em-agricultura-de-baixo-carbono
https://www.conab.gov.br/ultimas-noticias/3482-conab-prorroga-prazo-para-inscricoes-de-projetos-do-paa-ate-17-de-julho
https://www.fronius.com/pt-br/brasil/energia-solar/centro-de-informacoes/referencias/br-platao-energia-aviario-itambe
https://www.moneytimes.com.br/em-carta-a-governo-empresarios-cobram-combate-a-desmatamento-veja-a-integra/

