
CORONAVÍRUS

   CASOS NO PARANÁ:

  

               CONFIRMADOS: 68.644

               INTERNADOS: 1.173

               RECUPERADOS: 31.841

               ÓBITOS: 1.721

Fonte: Informe Epidemiológico da
Sesa em 28 de julho de 2020. 

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

A Granja do Canguiri, ex-residência oficial dos

governadores do Paraná, terá novo uso e será

transformada na Escola Agrícola 4.0. Nesta terça-feira,

28 de Julho, Dia do Agricultor, o governador Carlos

Massa Ratinho Junior assinou o documento que

formaliza a transferência do imóvel, localizado em

Pinhais, para a Secretaria de Estado da Educação e

do Esporte. O ato de transferência aconteceu no

lançamento do Pense Agro, um hackathon online

que busca soluções para as pequenas propriedades

rurais e para o próprio CEEP, contribuindo com o

projeto da Escola Agrícola 4.0. O secretário Norberto

Ortigara participou do evento.  agricultura.pr.gov.br
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RELATÓRIO DE PLANTIO E COLHEITA

O Deral também divulgou hoje

o levantamento semestral de

preços de produtos florestais

que mais se destacam no

Paraná, praticados em várias

escalas.

PREÇOS DE PRODUTOS FLORESTAIS

Está disponível no site da Seab

mais um relatório resumido da

evolução do plantio e colheita

no Paraná, que mostra a

situação das lavouras de

batata, café, cevada, milho e

trigo, As atualizações de área e

produção serão divulgadas na

quinta-feira pelo Deral. 
ADAPAR ATUALIZA REGRAS PARA BRUCELOSE E
TUBERCULOSE EM ANIMAIS
Para melhor alinhar as exigências para

identificação e saneamento de casos de brucelose

e tuberculose em animais, a Adapar, publicou

neste mês as portarias 154 e 157. Os documentos

complementam a Resolução Estadual nº 55 de 26

de junho de 2020, da Seab. agricultura.pr.gov.br

http://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-07/informe_epidemiologico_28_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-atualiza-dados-da-Covid-19-68644-confirmacoes-e-1721-obitos
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Granja-do-Canguiri-sera-transformada-na-Escola-Agricola-40
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
http://www.agricultura.pr.gov.br/Pagina/Precos-de-Produtos-Florestais
http://www.agricultura.pr.gov.br/system/files/publico/Safras/plantio_colheita.pdf
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Adapar-atualiza-regras-para-brucelose-e-tuberculose


CBN MARINGÁ - Uma transmissão

ao vivo sobre os resultados da safra
paranaense contou com a
participação do chefe do núcleo
regional de Maringá, Jucival Pereira
de Sá. facebook.com

AQUIAGORA – Reportagem fala da

entrega ao município de Mercedes,
pela Seab, do veículo e
equipamentos do Projeto de
Modernização da 

Central Pública de Recebimento e
Distribuição dos Produtos da
Agricultura Familiar. aquiagora.net

GMCONLINE– Site destaca a

participação do diretor-presidente
do IDR-Paraná, Natalino Avance de
Souza, na live #OAGRONÃOPARA,

nesta terça às 19 horas.
gmconline.com.br
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NA MÍDIA

Frigoríficos do Brasil ganharam autorização para exportar carne suína para Myanmar, disse

nesta terça-feira a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), citando informações

do governo federal.“A abertura de mercado já conta, inclusive, com Certificado Sanitário

Internacional (CSI) publicado no sistema do Ministério brasileiro”, afirmou a associação em

nota. A entidade não detalhou quantas unidades foram habilitadas. moneytimes.com.br

AGRICULTURA CRIA 36,8 MIL EMPREGOS

AGRICULTORES FAMILIARES DA AMÉRICA
LATINA RELATAM DIFICULDADES  
Agricultores familiares da América

Latina e do Caribe relatam

dificuldades para venda de seus

produtos por conta da pandemia

do novo coronavírus, segundo

pesquisa divulgada pelo Instituto

Interamericano de Cooperação

Agrícola (IICA) nesta terça-feira (28).

g1.globo.com

MYANMAR ABRE MERCADO PARA CARNE SUÍNA DO BRASIL, DIZ ABPA

O setor agrícola novamente é destaque positivo na

geração de emprego. De acordo com os dados do

Caged, divulgados nesta terça-feira, no mês passado, o

Brasil perdeu 10.984 vagas formais, configurando-se o

pior junho desde 2016. Em compensação, a agricultura

abriu 36.836 empregos. br.reuters.com

ESTADO VAI APOIAR O COOPERATIVISMO NAS
METAS DE CRESCIMENTO

O projeto Renda Agricultor Familiar, que transfere

renda a famílias em situação de vulnerabilidade

social, é destacado neste Dia do Agricultor.

Desenvolvido pela Sejuf, em parceria com a Seab e

IDR-Paraná, em cinco anos, já atendeu mais de

5.600 famílias de 156 municípios. aen.pr.gov.br

EM CINCO ANOS, PROJETO 'RENDA AGRICULTOR
FAMILIAR' JÁ ATENDEU MAIS DE 5 MIL FAMÍLIAS

O governador Carlos Massa Ratinho Junior disse

nesta terça-feira (28) que o Estado vai apoiar o

cooperativismo para que alcance as metas do PCR-

200, plano estratégico elaborado pela Ocepar para

atingir R$ 200 bilhões de faturamento nos próximos

anos. A parceria envolve crédito, melhorias na

infraestrutura e desburocratização. aen.pr.gov.br

https://www.facebook.com/radiocbnmaringa/videos/358211225166956/
https://www.aquiagora.net/noticias/ver/99583/
https://www.youtube.com/channel/UC73yzAVgQhzzeTDJv8DMp7A
https://gmconline.com.br/noticias/cidade/oagronaopara-discute-acoes-e-perspectivas-para-o-agronegocio-nesta-terca/
https://www.moneytimes.com.br/myanmar-abre-mercado-para-carne-suina-do-brasil-diz-abpa/
https://www.iica.org.br/pt/prensa/noticias/sondagemiica-covid-19-afeta-agricultores-familiares-e-vai-repercutir-na-oferta-de
https://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2020/07/28/agricultores-familiares-da-america-latina-relatam-dificuldades-na-venda-de-alimentos-durante-a-pandemia-diz-pesquisa.ghtml
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKCN24T1W9-OBRBS
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=108097&tit=Apoio-a-familias-rurais-e-destacado-no-Dia-do-Agricultor
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=108109&tit=Estado-vai-apoiar-o-cooperativismo-nas-metas-de-crescimento-

