
CORONAVÍRUS

Informações de 9 agosto de 2020. O
sistema da Sesa está instável e os
números de 10 de agosto não
foram divulgados até as 18h45.

   CASOS NO PARANÁ*:

  

               CONFIRMADOS: 88.978                                           

    INTERNADOS: 995

               RECUPERADOS: *

                                          

   ÓBITOS: 2.319

ESTIAGEM PODE PERDURAR ATÉ FEVEREIRO 
A estiagem que já dura um ano no Paraná, com mais

intensidade na região Leste  e no Norte Pioneiro, não

deve dar trégua até a primavera. A previsão do

Simepar é que ela se prolongue, pelo menos, até as

próximas chuvas de verão, entre dezembro e fevereiro

do ano que vem. Chuvas abaixo do normal também

comprometem a agricultura. aen.pr.gov.br

O programa Cartão Comida Boa, do Governo do

Estado, movimentou R$ 113 milhões na economia

paranaense em três meses de atuação. Com o prazo

para as compras encerrado na última sexta-feira (07),

os valores dos vouchers foram zerados no sábado. No

período, foram distribuídos 794 mil cartões e

realizadas 2,7 milhões de transações de compras nos

399 municípios. A ajuda emergencial criada a partir

da determinação do governador Carlos Massa

Ratinho Junior de que fosse garantido o bem-estar da

população. agricultura.pr.gov.br
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A Capal Cooperativa

Agroindustrial, com sede em

Arapoti, apresentou desempenho

financeiro acima do esperado no

primeiro semestre, mesmo com a

pandemia da covid-19. Os

números serão apresentados em

reunião online nesta segunda-

feira (10), a partir das 19 horas,

mas a direção adiantou que

houve crescimento de 40% no

faturamento em comparação

com o mesmo período de 2019.

Foi o melhor primeiro semestre

dos 60 anos de história.

capal.coop.br

COMIDA BOA MOVIMENTOU R$ 113
MILHÕES NO COMÉRCIO DO PARANÁ

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

Newsletter da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento 

CAPAL TEM MELHOR PRIMEIRO
SEMESTRE EM 60 ANOS 

http://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Parana-soma-88978-casos-e-2319-obitos-pela-Covid-19
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=108289&tit=Estiagem-no-Parana-pode-perdurar-ate-fevereiro-do-ano-que-vem
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Comida-Boa-movimentou-R-113-milhoes-no-comercio
http://www.capal.coop.br/site/noticias-interna.php?noticia=220
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/


GLOBO – Reportagem do Globo Rural

 sobre a safra de trigo ouve a

economista do Deral Jovir Esser.

globoplay.globo.com

FOLHA DE SP – Reportagem sobre os

recordes do agronegócio brasileiro

cita o economista do Deral Marcelo

Garrido. folha.uol.com.br

RPC - Reportagem do Caminhos do

Campo sobre a cultura da canola tem

entrevista com o agrônomo do Deral

Josnei da Silva. g1.globo.com 

RPC - O mesmo programa ouviu os

extensionistas do IDR-Paraná

Maghnom Henrique Melo e Clóvis

Hoffmann sobre a florada antecipada

em alguns pomares do Estado.

g1.globo.com

NATIVA FM – Emissora de rádio

destacou a entrega de maquinário ao

município de Santa Lúcia e ouviu o

chefe do Núcleo Regional da Seab

em Cascavel, Manoel Márcio Chaves.

facebook.com  

TRIBUNA DO INTERIOR - Matéria

sobre os produtores de Barbosa

Ferraz beneficiados pelo “Renda

Agricultor” tem entre os entrevistados

o extensionista do IDR-Paraná, Marcos

Brito. tribunadointerior.com.br

DIÁRIO DOS CAMPOS - O jornal

destacou os números do VBP relativos

à região dos Campos Gerais. 

diariodoscampos.com.br
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NA MÍDIA

INTEGRADA IMPLANTA UNIDADE EM FLORAÍ
A Integrada Cooperativa Agroindustrial, com sede em

Londrina, abriu uma segunda unidade de recebimento

em Floraí, no noroeste do Paraná com investimento de

R$ 13,5 milhões. A UR Floraí II tem capacidade estática

de 13,5 mil toneladas, com duas linhas de 120

toneladas/hora, tombador de recebimento para carreta

bitrem e um secador de 125 t/hora. integrada.coop.br

MÉXICO REPORTA TIFO AVIÁRIO EM PLANTEL 
O Serviço Nacional de Saúde, Segurança e Qualidade

Agroalimentar do México reportou à Organização

Mundial para Saúde Animal um surto de tifo aviário em

uma fazenda de poedeiras em Hidalgo. A propriedade

está em processo de despovoamento. agrolink.com.br

BANCOS DARÃO DESCONTOS NO PRONAF DE
PRODUTOS ABAIXO DOS ÍNDICES
As instituições financeiras terão que dar descontos nas

parcelas recebíveis neste mês aos créditos concedidos

aos agricultores familiares cujos produtos estão com

preços de mercado abaixo das referências. A validade é

até 9 de setembro. moneytimes.com.br

EUA PROPÕE REGRAS CONTRA FRAUDES EM ORGÂNICOS
O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos

(USDA) publicou propostas para fortalecer a supervisão

e rastreabilidade dos alimentos orgânicos. Entre elas

está a redução dos tipos de negócios isentos de

certificação e a exigência do documento em toda

importação. organicsnewsbrasil.com.br

https://globoplay.globo.com/v/8763242/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/08/agronegocio-bate-recordes-e-amplia-mercado-apesar-de-pandemia-de-covid.shtml
http://g1.globo.com/pr/parana/videos/t/todos-os-videos/v/bloco-01-caminhos-do-campo-09-08-2020/8759175/
http://g1.globo.com/pr/parana/videos/t/todos-os-videos/v/bloco-01-caminhos-do-campo-09-08-2020/8759175/
http://g1.globo.com/pr/parana/caminhos-do-campo/videos/t/edicoes/v/bloco-02-caminhos-do-campo-09-08-2020/8759183/
https://web.facebook.com/NativaFMSantaLucia/videos/735583707278846
https://web.facebook.com/NativaFMSantaLucia/videos/735583707278846
https://tribunadointerior.com.br/regiao/produtores-recebem-recursos-do-renda-agricultor-em-barbosa-ferraz
https://www.diariodoscampos.com.br/noticia/de-18-cidades-da-regiao-de-ponta-grossa-em-10-a-producao-agropecuaria-cresceu
http://www.integrada.coop.br/noticias/999/integrada-implanta-nova-unidade-de-recebimento-em-florai.xhtml
https://www.agrolink.com.br/noticias/mexico-reporta-tifo-aviario-em-plantel-de-poedeiras_437866.html
https://www.moneytimes.com.br/bancos-darao-descontos-no-pronaf-de-produtos-abaixo-dos-indices-cana-e-banana-entre-outros/
https://organicsnewsbrasil.com.br/organico/usda-quer-regras-mais-restritas-para-evitar-fraudes-em-produtos-organicos/

