
CORONAVÍRUS

   CASOS NO PARANÁ:

  

               CONFIRMADOS: 59.269

               INTERNADOS: 1.078

               RECUPERADOS: 22.894

               ÓBITOS: 1.467

   Fonte: Informe Epidemiológico da  
 Sesa em 22 de julho de 2020. 

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

O Governo do Estado instalou nesta quarta-feira

(22) o Comitê Descomplica Telecomunicações, mais

uma ação do Programa Descomplica, lançado pelo

governador Carlos Massa Ratinho Junior no ano

passado com o objetivo de simplificar a vida dos

empreendedores. Participam do comitê

representantes de diversas secretarias de Estado, da

Copel Telecom, setor produtivo e das empresas

privadas de telecomunicações. Com o Descomplica

Telecomunicações, o secretário Norberto Ortigara

prevê mais melhorias para a área rural, sobretudo

para os pequenos produtores. aen.pr.gov.br
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VALORIZAÇÃO DO QUEIJO ANIMA
PRODUTORES DO PARANÁ

O Produto Interno Bruto (PIB) do Paraná apresentou

crescimento de 2,3% no primeiro trimestre de 2020, na

comparação com igual período do ano anterior, segundo

cálculos divulgados nesta quarta-feira (22) pelo Instituto

Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes).O

resultado positivo foi obtido principalmente pelo desempenho

da agropecuária, que registrou aumento de 14,96%, puxado por

uma supersafra de grãos de verão. aen.pr.gov.br

PIB DO PARANÁ AUMENTOU 2,3% NO PRIMEIRO TRIMESTRE 

Após chegar ao menor patamar de

preço em maio devido à baixa

demanda, o queijo teve uma

valorização acentuada nos últimos

40 dias, segundo dados do

Conseleite-PR.  O destaque é a

muçarela. oparana.com.br

http://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-07/INFORME_EPIDEMIOLOGICO_22_07_2020%20.pdf
http://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Parana-tem-37-mil-casos-confirmados-de-Covid-19
http://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Parana-registra-71-mortes-pela-Covid-19-numero-e-recorde-desde-o-inicio-da-doenca-no-Estado
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=108006&tit=Governo-instala-comite-para-expandir-as-telecomunicacoes-no-Estado
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=108009&tit=PIB-do-Parana-aumentou-23-no-primeiro-trimestre-de-2020
https://oparana.com.br/noticia/queijo-nas-alturas-valorizacao-de-derivados-pesa-a-empresarios-mas-anima-produtores/


PARANA CENTRO – Jornal faz
reportagem sobre o início da livre
comercialização de produtos de
origem animal no território do Cid
Centro. jornal.paranacentro.com.br 

MONEY TIMES - Reportagem sobre o

fim do plantio de trigo tem entrevista
com o engenheiro agrônomo do
Deral Carlos Hugo W. Godinho.

moneytimes.com.br

TN ONLINE - Reportagem destaca a

entrega de uma plantadeira de grãos
a uma cooperativa de Jardim Alegre
e cita a chefe do Núcleo Regional de
Ivaiporã, Vitória Holzmann.

tnonline.uol.com.br

TN ONLINE –  O engenheiro

agrônomo do Deral Sergio Carlos
Empinotti é entrevistado sobre o
atraso na colheita do milho segunda
safra na região de Ivaiporã.

tnonline.uol.com.br

RADIO MARINGA – Reportagem

aborda a entrega de alimentos do
programa Compra Direta em
Maringá. radiomaringa.com.br

BOM DIA RURAL  - O técnico do

Deral Ivano Carniel foi entrevistado
pelo jornal Bom dia Rural sobre a
safra de milho. facebook.com

O relatório da Avaliação Global de Recursos Florestais, divulgado na terça-feira pela

FAO, mostra que o mundo tem cerca de 4,06 bilhões de hectares de área florestal. Mas,

desde 1990, o desmatamento tirou cerca de 178 milhões de hectares, principalmente na

África e na América do Sul. O Brasil está na dianteira entre os países que contribuíram

para as perdas. Porém, a taxa de perda vem se reduzindo, enquanto cresce a área de

floresta sob proteção. O relatório é publicado a cada cinco anos. news.un.org
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NA MÍDIA
O governo federal  reinstituiu a Comissão Executiva

Nacional do Plano Setorial para Consolidação de uma

Economia de Baixa Emissão de Carbono na

Agricultura (CENABC), com o decreto Nº 10.431,

publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira

(21).  A função central é o acompanhamento da

implementação, do monitoramento e da avaliação do

Plano Setorial de Mitigação e de Adaptação às

Mudanças Climáticas para a Consolidação de uma

Economia de Baixa Emissão de Carbono na

Agricultura (Plano ABC). gov.br/agricultura

COMISSÃO ACOMPANHA POLÍTICAS DE BAIXA
EMISSÃO DE CARBONO NO AGRO

TECNOLOGIA DA NASA AJUDA EM ANÁLISE DE SOLO
Um equipamento capaz de analisar o solo de

maneira rápida, econômica e sustentável é a

novidade no setor agrícola. Ele é fruto de parceria

entre a estatal Empresa Brasileira de Pesquisa e

Inovação Industrial e a Agrorobótica Fotônica,

startup paulista. A tecnologia, adaptada do robô

Curiosity, usado pela NASA para missão exploratória

de solo em Marte, atua por meio de um laser que

gera um microplasma e fragmenta as moléculas

possibilitando análise detalhada. embrapii.org.br

DESMATAMENTO TIROU 178 MILHÕES DE HECTARES EM 30 ANOS

PREÇO DE HORTALIÇAS REGISTRA QUEDA
Os preços da maioria das hortaliças analisadas pela

Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) nas

principais Ceasas do país, no mês de junho,

apresentaram redução. Foi o caso da batata, da

cenoura, da cebola e do tomate, segundo o 7º Boletim

Prohort, publicado na terça-feira. conab.gov.br

https://jornal.paranacentro.com.br/noticia/31812/consorcio-cid-centro-lanca-territorio-livre-de-comercializacao-para-produtos-de-origem-animal
https://jornal.paranacentro.com.br/noticia/31812/consorcio-cid-centro-lanca-territorio-livre-de-comercializacao-para-produtos-de-origem-animal
https://www.moneytimes.com.br/mantido-o-cenario-trigo-do-pr-carrega-lucro-de-30-em-safra-bem-superior-em-volume-e-qualidade/
https://tnonline.uol.com.br/noticias/regiao/cooperativa-de-jardim-alegre-recebe-plantadeira-de-graos-organicos-472066
https://tnonline.uol.com.br/noticias/vale-do-ivai/ivaipora/colheita-do-milho-segunda-safra-segue-atrasada-na-regiao-de-ivaipora-471616
https://radiomaringa.com.br/noticia/763115/prefeitura-de-maringa-distribui-alimentos-adquiridos-da-agricultura-familiar
https://www.facebook.com/deralseabpr/posts/723324131564756
http://www.fao.org/3/ca9825en/CA9825EN.pdf
https://news.un.org/en/story/2020/07/1068761
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/comissao-vai-acompanhar-politicas-de-baixa-emissao-de-carbono-na-agricultura
https://embrapii.org.br/inovacao-agroambiental-analisara-solo-com-tecnologia-usada-pela-nasa/
https://www.conab.gov.br/ultimas-noticias/3517-preco-da-maioria-das-hortalicas-analisadas-pelo-boletim-do-prohort-registra-queda

