
CORONAVÍRUS

CASOS NO PARANÁ:

  

               CONFIRMADOS: 44.870                                      INTERNADOS: 887

               RECUPERADOS: 15.383                                       ÓBITOS: 1.129

Fonte: Informe Epidemiológico da Sesa em 14 de julho de 2020.  Leia mais: www.saude.pr.gov.br

O Governo do Estado, por meio da Seab, está encerrando a entrega dos últimos 61 kits

de Centrais Públicas de Recebimento e Distribuição, projeto que é fruto de parceria

com o Ministério da Cidadania e Caixa Econômica Federal. O conjunto de

equipamentos auxilia no fortalecimento da agricultura local e na entrega de alimentos

com maior qualidade.Esta é a terceira fase do programa, que contempla, no total, 105

conjuntos entregues a prefeituras nos últimos anos para auxiliar na logística de

transporte e manuseio de alimentos da agricultura familiar. agricultura.pr.gov.br

GOVERNO ENTREGA KITS PARA FORTALECER A AGRICULTURA FAMILIAR
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PR FINALIZA MONITORAMENTO DA DENGUE
A Sesa finaliza o período sazonal 2019/2020 de

monitoramento da dengue com a publicação

de boletim epidemiológico nesta terça-feira

(14). O Estado fecha o ciclo de 12 meses com

227.724 casos e 177 mortes. “A doença segue

como uma das maiores preocupações do

Estado”, disse o secretário da Saúde, Beto

Preto. aen.pr.gov.br

BOLETIM SEMANAL DE PLANTIO E
COLHEITA
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. agricultura.pr.gov.br

http://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-07/informe_epidemiologico_09_07_2020.pdf
http://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-07/informe_epidemiologico_14_07_2020_0.pdf
http://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-07/informe_epidemiologico_09_07_2020.pdf
http://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Parana-tem-37-mil-casos-confirmados-de-Covid-19
http://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Sesa-divulga-44870-confirmados-e-1129-mortos-pela-Covid-19
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Governo-entrega-kits-para-fortalecimento-da-agricultura-familiar
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=107872&tit=Parana-finaliza-mais-um-periodo-de-monitoramento-da-dengue
http://www.agricultura.pr.gov.br/system/files/publico/Safras/plantio_colheita.pdf


TRIBUNA DO VALE – O jornal

deu destaque às entregas do

programa Compra Direta Paraná

no município de Santo Antônio

da Platina, numa parceria com a

Associação Platinense dos

Produtores Familiares.

tribunadovale.com.br
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NA MÍDIA

MAPA INCLUI A CULTURA DA BANANA NO PROJETO-
PILOTO PARA ESTIMULAR A CONTRATAÇÃO DE
SEGURO ENTRE OS PRODUTORES DO PRONAF
O Ministério da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento publicou na segunda-feira (13)

a Resolução 76, que aprovou a inclusão da cultura da

banana no projeto-piloto de subvenção ao prêmio do

seguro rural para operações enquadradas no Pronaf.

O objetivo é possibilitar a contratação de seguro rural

com uma subvenção maior para esses agricultores

familiares, muitos deles atingidos pelas intempéries

climáticas, como o "ciclone bomba", no Sul do País.

gov.br/agricultura

LANÇAMENTO DO CONSÓRCIO CID
CENTRO ACONTECE NESTA QUARTA
Os eventos de lançamento do

Consórcio Cid Centro acontecem

nesta quarta-feira (15), às 10 horas

em Pitanga e às 14 horas em

Ivaiporã. Em 2020, os municípios

do Vale do Ivaí ingressaram ao

consórcio com articulação da

Seab. O evento será transmitido

pelas redes sociais e contará com

a participação do secretário

Norberto Ortigara. A expectativa

dos organizadores é que a

ministra da Agricultura, Tereza

Cristina, também participe.

O agricultor Laércio Dalla Vecchia, de Mangueirinha,

no Sudoeste do Paraná, é o mais novo campeão

nacional do Desafio Cesb de Máxima Produtividade

de Soja da safra 2019/2020. O resultado foi divulgado

nesta terça (14) em uma live no canal do YouTube do

Canal Rural. A primeira colocação se deve aos

resultados que ele conquistou na Fazenda Santa

Terezinha 1: Laércio colheu 118,8 sacas de soja por

hectare. Ele é assistido pelo extensionista Luiz

Pasquali, do IDR-Paraná. canalrural.com.br

PRODUTOR VENCE DESAFIO DE PRODUTIVIDADE
COM 118,82 SACAS DE SOJA POR HECTARE

DIGITAL AGRO FARÁ LIVE SOBRE
EFEITOS DA PANDEMIA NO AGRO
A Digital Agro, feira de tecnologia

e inovação digital, realiza nesta

quarta-feira (15) às 16 horas a live

“O novo normal do agro”. Na

ocasião também será realizado o

lançamento da Digital Agro 2021,

que começou na segunda-feira e

vai até 15 de julho na Expo Barigui,

em Curitiba. digitalagro.com.br

https://tribunadovale.com.br/index.php/prefeitura-fara-entrega-de-alimentos-em-tres-etapas/
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-76-de-10-de-julho-de-2020-266355259
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/mapa-inclui-a-cultura-da-banana-no-projeto-piloto-para-estimular-a-contratacao-de-seguro-rural-entre-os-produtores-enquadrados-no-pronaf
https://www.youtube.com/watch?v=tJvNaTv6qF0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=um2eEcWRmFQ&feature=youtu.be
https://www.canalrural.com.br/sites-e-especiais/projeto-soja-brasil/cesb-paranaense-conta-o-que-fez-para-colher-1188-sacas-de-soja-por-hectare/
https://www.sympla.com.br/digital-agro-online__900725

