
CORONAVÍRUS

CASOS NO PARANÁ:

  

               CONFIRMADOS: 43.095

               INTERNADOS: 849

               RECUPERADOS: 14.545

               ÓBITOS: 1.072

Fonte: Informe Epidemiológico da 
Sesa em 13 de julho de 2020.  

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

A Secretaria da Agricultura e do Abastecimento

começa a operar neste segundo semestre uma nova

modalidade do PAA – Programa de Aquisição de

Alimentos do governo federal que permite atender

diretamente o pequeno agricultor individual da

agricultura familiar. Os produtos comprados serão

destinados a entidades filantrópicas cadastradas.O

Paraná foi contemplado pelo Ministério da Cidadania

com R$ 5,5 milhões para atendimento a cerca de 900

pequenos agricultores. www.agricultura.pr.gov.br

NOVA MODALIDADE DO PAA VAI ATENDER
PEQUENOS PRODUTORES INDIVIDUAIS
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PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS MUDA O
CENÁRIO NOS MUNICÍPIOS
Onde antes só se via barro, pó e buracos, agora se

enxerga um caminho formado por pedras irregulares

e a esperança de um novo tempo para o escoamento

da safra em pontos importantes do Paraná.  O

Governo do Estado investe R$ 3,9 milhões na

pavimentação de 17,5 quilômetros de estradas rurais

em três municípios. São 12 km em Chopinzinho, no

Sudoeste, 3 km em Porto Barreiro e 2,5 km em

Virmond, ambas no Centro-Sul do Estado, com

recursos da Seab. www.agricultura.pr.gov.br

ADAPAR ACOMPANHA CASO DE
H1N2 E ORIENTA PRODUTORES
A Adapar emitiu uma nota

técnica nesta segunda-feira (13)

sobre os trabalhos realizados no

caso de H1N2 identificado em

uma mulher de 22 anos,

funcionária de um abatedouro

de suínos em Ibiporã, no Norte

do Estado. A Agência já fez um

levantamento nas 34

propriedades que enviaram

suínos para o abate no período

padrômico da doença e não há

sinais clínicos nos animais

vistoriados até o momento.

www.agricultura.pr.gov.br
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CAMINHOS DO CAMPO – O

programa Caminhos do Campo, da

RPC, mostrou a produção de

cevada da região de Guarapuava. O

técnico do Deral Dirlei Antonio

Manfio foi entrevistado.

globoplay.globo.com

AQUIAGORA – O site fala dos

problemas causados pelos ciclones

à produção de bananas do Sul do

País e cita o engenheiro agrônomo

do Deral Paulo Andrade.

aquiagora.net

O PRESENTE RURAL – O Boletim

Semanal elaborado por técnicos do

Deral foi assunto a partir do site

Safras&Mercado.

opresenterural.com.br

O PARANA – Jornal fala sobre o

preço das terras em Foz do Iguaçu e

entrevista a economista do Deral

Jovir Esser. oparana.com.br

FOLHA DE S.PAULO – Jornal faz
análise sobre estiagem no Sul do

Brasil e entrevista o chefe do Deral,

Salatiel Turra. folha.uol.com.br

GLOBO RURAL – Revista digital

analisa os prejuízos do ciclone a

partir do Boletim Semanal do Deral.

revistagloborural.globo.com

GLOBO RURAL –Reportagem sobre

a cultura do pinhão entrevista o

técnico do Deral Dirlei Antonio

Manfio. agricultura.pr.gov.br
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NA MÍDIA

LAR ASSUME ATIVIDADE DA GRANJEIRO ALIMENTOS
A Cooperativa Agroindustrial Lar arrendou a Granjeiro

Alimentos, de Rolândia, e pretende aumentar em

30% a produção. A Lar, com sede em Medianeira,

atua na industrialização de aves, além dos mercados

de soja, mandioca e vegetais congelados. Ela é uma

das habilitadas a exportar para a China e,

recentemente, para Egito. cobranews.com.br

FRIGORÍFICO DE UMUARAMA GERA 550 EMPREGOS

O governador Carlos Massa Ratinho Junior

conheceu nesta segunda-feira (13) o frigorífico Levo

Alimentos, em Umuarama, inaugurado na semana

passada. O empreendimento é uma iniciativa da

C.Vale (Palotina) e da Pluma Agroavícola (Cascavel),

que investiram R$ 60 milhões na reforma e

aquisição de novos equipamentos para a indústria

(antiga Averama, desativada em 2016). Essa fusão

deu origem à marca Plusval. www.aen.pr.gov.br

As análises dos técnicos do Deral tornaram-se

referência no setor agropecuário brasileiro. O

trabalho também é fonte de consulta para estudos

do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos

(USDA).No documento Produção Agrícola Mundial,

em que analisou as perspectivas da produção

brasileira de trigo, o órgão utilizou informações do

relatório de plantio e colheita do Deral. 

www.agricultura.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DOS EUA CITA ANÁLISE DO DERAL
AO PROJETAR O TRIGO NO BRASIL
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