
 

CORONAVÍRUS

CASOS NO PARANÁ:

  

            CONFIRMADOS: 9.716                                                      INTERNADOS: 368
                     

            RECUPERADOS: 3.113                                                       ÓBITOS: 334
 

Fonte: Informe Epidemiológico da Sesa em 15 de junho de 2020.  Leia mais: www.saude.pr.gov.br
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Produtores de gado leiteiro de Iretama

conseguiram aumentar, no prazo de dez

dias, a média diária de 13 litros para 16,7

litros com investimento na implantação e

manejo correto das pastagens de inverno.

Eles adotaram as variedades Iapar 61 e 126

para substituir as gramíneas comumente

disponíveis na região, que perdiam poder

nutricional no período mais frio. Com as

sobras, eles produzem feno para alimentar

bezerros. Leia: www.agricultura.pr.gov.br

O Governo do Estado deu início, nesta segunda-

feira, à segunda fase do Cartão Comida Boa,

com o carregamento de mais uma parcela de

R$ 50 nos vouchers dos beneficiários do

programa. Quem tinha direito ao cartão e pegou

até domingo ainda conseguiu o carregamento

da primeira fase. Aqueles que ainda não tinham

pegado, mas pretendem buscar nos locais de

entrega, receberão os valores a partir da

segunda parcela: www.agricultura.pr.gov.br
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GOVERNO FAZ SEGUNDO CARREGAMENTO NO CARTÃO COMIDA BOA

IDR-PARANÁ INCENTIVA CULTIVO DE PASTAGENS DE INVERNO

http://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-06/INFORME_EPIDEMIOLOGICO_15_06_2020.pdf
http://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Sesa-confirma-mais-nove-obitos-por-Covid-19
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/IDR-Parana-incentiva-cultivo-de-pastagens-de-inverno
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Governo-faz-segunda-feira-novo-carregamento-no-Cartao-Comida-Boa


RPC –  O técnico do Deral Dirlei

Manfio foi um dos entrevistados

em reportagem do programa

Caminhos do Campo deste

domingo (15) sobre a safra de

pinhão no Paraná.

 

Assista: g1.globo.com

 

 

COMUNICARE - O Portal

Comunicare, produzido por

estudantes de Jornalismo da

Pontifícia Universidade Católica

do Paraná (PUCPR), publicou

reportagem sobre o mercado de

floricultura. Entre os

entrevistados está o engenheiro

agrônomo do Deral Paulo

Andrade. 

 

www.portalcomunicare.com.br

 

 

 

 

 

Há cerca de três anos, um grupo de mulheres dos

municípios de Jesuítas, Iracema do Oeste e Formosa

do Oeste começou a reavivar a produção de café na

região. Optou por um café especial, que fizesse

diferença nas mesas. Elas foram estimuladas por

técnicos do IDR-Paraná e da Copacol. Aprenderam

práticas de todas as fases da cultura, desde o

cuidado com o solo e produção de muda até a

comercialização. Com isso conseguiram aumento de

rentabilidade e aprimoramento da qualidade da

bebida. Neste ano preveem participação do

concurso Café Qualidade Paraná. Leia mais em

www.agricultura.pr.gov.br

O Porto de Paranaguá voltou a registrar

movimentação recorde em maio. Com 5,7

milhões de toneladas, o volume de

importações e exportações foi 44% maior

que o contabilizado no mesmo mês de 2019

(3,9 milhões). Mesmo com a pandemia da

Covid-19, a atividade portuária segue em alta,

impulsionada pelo câmbio e pela demanda

internacional. Leia mais: www.aen.pr.gov.br

MULHERES DO OESTE DO PARANÁ
INVESTEM EM CAFÉ DE QUALIDADE
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NA MÍDIA

PORTO DE PARANAGUÁ REGISTRA NOVO RECORDE DE MOVIMENTAÇÃO MENSAL

https://g1.globo.com/pr/parana/caminhos-do-campo/noticia/2020/06/14/caminhos-do-campo-mostra-como-esta-a-safra-de-pinhao-no-parana.ghtml
https://www.portalcomunicare.com.br/floriculturas-esperam-reverter-prejuizo-com-o-dia-dos-namorados/
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Mulheres-do-Oeste-do-Parana-se-unem-para-produzir-cafe-especial
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=107399&tit=Porto-de-Paranagua-registra-novo-recorde-de-movimentacao-mensal


O Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) de 2020, de acordo com dados

atualizados em maio, está estimado em R$ 703,8 bilhões, 8,5% acima do obtido em 2019

(R$ 648,4 bilhões). O valor é recorde desde que iniciou a série histórica, em 1989. As

lavouras tiveram alta de 11%, com R$ 469,8 bilhões, e a pecuária obteve R$ 234 bilhões,

acréscimo de 3,9% do observado no ano passado. Segundo o Boletim de junho da

Conab, a alta do Dólar em relação ao Real colocou os preços domésticos em patamares

elevados. Leia mais: www.gov.br/agricultura

A empresa do setor de agronegócio

Borges & Rossa, com matriz em Capinzal

(SC), deve começar a operar, em julho,

oito aviários da primeira etapa do

projeto no distrito de Caixa de São

Pedro, em Apucarana. O investimento é

de R$ 20 milhões, com previsão de

produção de 700 mil frangos a cada 42

dias. Esta etapa será concluída em

setembro, com a entrada em operação

de mais oito aviários. Depois deve

começar a segunda etapa com previsão

de implantação de mais oito e

investimento de mais R$ 10 milhões. Leia

mais em tnonline.uol.com.br

VALOR DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA ESTÁ ESTIMADO EM R$ 703,8 BI PARA 2020
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A Câmara dos Deputados deve analisar

nesta terça-feira (16) o projeto de lei

886/2020, com um conjunto de medidas

emergenciais para apoio à agricultura

familiar na pandemia de covid-19. Leia mais

na reportagem da Revista Globo Rural:

revistagloborural.globo.com

CÂMARA PREPARA PACOTE DE APOIO À
AGRICULTURA FAMILIAR NA PANDEMIA

OITO AVIÁRIOS COMEÇAM A OPERAR
EM JULHO EM APUCARANA

https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/valor-da-producao-agropecuaria-esta-estimado-em-r-703-8-bilhoes-para-2020
https://tnonline.uol.com.br/noticias/apucarana/grupo-catarinense-comeca-operar-aviarios-em-julho-465210
https://revistagloborural.globo.com/Noticias/Agricultura/noticia/2020/06/camara-prepara-pacote-de-apoio-agricultura-familiar-na-pandemia.html

