
CORONAVÍRUS

   CASOS NO PARANÁ:

  

               CONFIRMADOS: 70.155

               INTERNADOS: 1.273

               RECUPERADOS: 36.660

               ÓBITOS: 1.792

Fonte: Informe Epidemiológico da
Sesa em 29 de julho de 2020. 

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

Ao participar do lançamento da 5ª edição da

campanha #Mulheres Rurais, mulheres com direitos,

nesta quarta-feira (29), a ministra Tereza Cristina

(Agricultura, Pecuária e Abastecimento) disse que o

empoderamento das mulheres rurais significa a

promoção do crescimento e a produtividade da

agricultura, grande motor econômico do Brasil.

Segundo a ministra, apesar de as mulheres dirigirem

cerca de 20% dos estabelecimentos rurais no Brasil, a

área desses estabelecimentos equivale a apenas 8,5%

da área rural total do país. gov.br/agricultura

BOLETIM INFORMATIVO DA
ASSESSORIA DE IMPRENSA 

29 DE JULHO DE 2020 | EDIÇÃO 87

MINISTÉRIO LANÇA CAMPANHA PELA
VALORIZAÇÃO DAS MULHERES DO CAMPO

Instagram:@seabparana  Facebook.com/seabpr   Contato: imprensa@seab.pr.gov.br

Newsletter da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento 

FICAFÉ SERÁ VIRTUAL NESTE ANO
A edição deste ano da Feira

Internacional de Cafés Especiais

do Norte Pioneiro do Paraná

(Ficafé) será realizada online,

atendendo à necessidade de

isolamento social imposta pela

pandemia do novo coronavírus.

sistemafaep.org.br

LIVE DEBATE CONSERVAÇÃO DAS FLORESTAS PARANAENSES
A live “Diálogos da Conservação”, promovida pela Secretaria de Desenvolvimento

Sustentável e do Turismo (Sedest), destacou programas paranaenses de conservação

do meio ambiente. Entre os programas estaduais citados, estão o Paraná Mais Verde,

que busca o plantio de mudas de árvores nativas em todo o Estado, com foco na

arborização urbana e rural, além da implantação de viveiros municipais e de hortas

comunitárias; e o Água no Campo, que já perfurou quase 200 poços artesianos,

levando água potável às famílias da área rural de todo o Paraná. aen.pr.gov.br

http://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-07/INFORME_EPIDEMIOLOGICO_29_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-ultrapassa-70-mil-diagnosticos-positivos-de-Covid-19
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/valorizacao-de-mulheres-rurais-ajuda-a-promover-a-produtividade-da-agricultura-diz-ministra
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://sistemafaep.org.br/ficafe-sera-virtual-este-ano/
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=108118&tit=Live-debate-conservacaodas-florestas-paranaenses


JB LITORAL – Jornal fez edição

comemorativa dos 372 anos de

Paranaguá e destacou o apoio

do Estado aos agricultores

familiares, com mensagem do

secretário Norberto Ortigara.

jblitoral.com.br

ALEP - O site da Assembleia

destacou a participação do

secretário Norberto Ortigara em

reunião com a Frente

Parlamentar do Coronavírus, em

que listou as ações da Seab na

pandemia. assembleia.pr.leg.br

PARANÁ CENTRO - O técnico

do Deral Sérgio Empinotti

concedeu entrevista ao jornal

sobre a colheita do milho

safrinha na região de Ivaiporã.

jornal.paranacentro.com.br

TRIBUNA DO INTERIOR -
Reportagem sobre a produção

de trigo na região de Campo

Mourão tem entrevista com o

técnico do Deral Paulo Soares

Borges. 

tribunadointerior.com.br

CORREIO DO POVO DO
PARANÁ - Jornal deu destaque às

famílias atendidas pelo programa

Compra Direta Paraná em Quedas

do Iguaçu.

jcorreiodopovo.com.br

 

A Argentina está prestes a fechar acordo com a China,

que pode abrir caminho para investimentos asiáticos na

produção local de carne suína para exportação.

Segundo o subsecretário de Comércio e Promoção de

Investimento argentino, Pablo Sivori, um memorando

de entendimento pode ser assinado nas próximas

semanas. A Argentina não tem tradição em exportar

carne suína. Sua produção é de 630 mil toneladas, das

quais exporta 34 mil toneladas. br.reuters.com
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NA MÍDIA

PRODUÇÃO DE LARANJA TEM BAIXA NO MUNDO

A colheita menor de laranja no Brasil é uma das

razões no recuo da produção global na safra

2019/20. Relatório do Departamento de Agricultura

dos Estados Unidos aponta redução de 14,5%, e a

safra fechará com 1,129 bilhão de caixas de 40,8

quilos. No Brasil, a previsão é de queda de 19%,

fechando com 382 milhões de caixas. citrusbr.com

CHINA PODE INVESTIR EM PRODUÇÃO DE SUÍNOS NA
ARGENTINA

O atual diretor-presidente da Lar Cooperativa

Agroindustrial, Irineo da Costa Rodrigues, foi eleito,

nesta terça-feira (28), como novo presidente do

Sindicato das Indústrias de Produtos Avícolas do

Estado do Paraná (Sindiavipar). A nova gestão toma

posse no dia 1º de setembro. A entidade representa 45

abatedouros e incubatórios paranaenses.

.sindiavipar.com.br

SINDIAVIPAR TERÁ NOVO PRESIDENTE

https://www.jblitoral.com.br/produtores-rurais-poem-alimento-de-qualidade-na-mesa-do-parnanguara/
https://www.assembleia.pr.leg.br/comunicacao/noticias/governo-estuda-tornar-cartao-comida-boa-permanente-no-parana
https://jornal.paranacentro.com.br/noticia/31887/comeca-a-colheita-do-milho-safrinha-na-regiao
https://www.tribunadointerior.com.br/campo-mourao/clima-e-bons-precos-favorecem-cultura-do-trigo-na-comcam
https://jcorreiodopovo.com.br/noticia/330-familias-familias-recebem-alimentos-produzidos-por-pequenos-agricultores-em-quedas-do-iguacu?fbclid=IwAR09wGHfoUF5ltpJp8XeoV9YvGTH341hAoYXWGk-TDlU_uqnzqZ0B7XNCPI
https://jcorreiodopovo.com.br/noticia/330-familias-familias-recebem-alimentos-produzidos-por-pequenos-agricultores-em-quedas-do-iguacu?fbclid=IwAR09wGHfoUF5ltpJp8XeoV9YvGTH341hAoYXWGk-TDlU_uqnzqZ0B7XNCPI
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKCN24U2XU-OBRBS
http://www.citrusbr.com/noticias/?id=312903
https://sindiavipar.com.br/blog/2020/07/29/irineo-da-costa-rodrigues-e-eleito-para-presidir-o-sindiavipar/

