
CORONAVÍRUS

   CASOS NO PARANÁ*:

  

               CONFIRMADOS: 93.139           

    INTERNADOS: 976

               RECUPERADOS: *

                                          

   ÓBITOS: 2.370

 * Informações de 10 agosto de 2020.
O sistema da Sesa está instável e os
números de 11 de agosto não foram
divulgados até as 18h45.

RELATÓRIO SEMANAL DE
PLANTIO E COLHEITA

A procura por alimentos orgânicos, que já vinha

aumentando, acelerou com a pandemia. Para dar

conta da demanda, o Governo do Estado está

implementando o programa Paraná Orgânico. O

objetivo é fomentar com mais intensidade a

produção orgânica de alimentos e incorporar mais 7

mil produtores à atividade, totalizando em torno de

10 mil produtores em todo o Estado. A Seab e o IDR-

Paraná estão empenhados em ajudar esse setor, com

o treinamento e a capacitação de técnicos e

produtores. Também vão ampliar as unidades de

referência. agricultura.pr.gov.br

BOLETIM INFORMATIVO DA
ASSESSORIA DE IMPRENSA 
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Nesta quarta-feira (12), a partir das 13h30, começa a Capacitação em Agroecologia

promovida pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná Iapar-Emater (IDR-

Paraná), por meio de transmissão no Youtube. O primeiro tema “Agroecologia e

Produção Orgânica: Conceitos, Situação Atual, Bases e Princípios, Transição de

Sistemas” será apresentado pelo atual presidente do Instituto Brasil Orgânico Rogério

Dias. As inscrições podem ser feitas neste formulário online.

PROCURA POR ALIMENTOS ORGÂNICOS
AUMENTA DURANTE A PANDEMIA

Instagram:@seabparana  Facebook.com/seabpr   Contato: imprensa@seab.pr.gov.br
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IDR-PARANÁ PROMOVE CAPACITAÇÃO EM AGROECOLOGIA NESTA QUARTA

Está disponível no site da Seab

mais um relatório resumido da

evolução do plantio e da

colheita no Paraná, organizado

pelo Deral. O documento traz

informações sobre as lavouras

de batata, café, cevada, milho e

trigo. agricultura.pr.gov.br

http://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Saude-informa-93139-confirmacoes-e-2370-obitos-pela-Covid-19
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Procura-por-organicos-cresce-com-pandemia
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchUjMNFSTb_cN-PNcaPZX27DV72QVEp1gqNDt9P6sT6ez5kA/viewform
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
http://www.agricultura.pr.gov.br/system/files/publico/Safras/plantio_colheita.pdf


CBN - O secretário Norberto Ortigara

concedeu entrevista à emissora nesta

terça-feira sobre os resultados do

Cartão Comida Boa. cbncuritiba.com

CANAL DO BOI - Reportagens sobre
as safras de café e trigo no Paraná

ouviram, respectivamente, os técnicos

do Deral Paulo Franzini e Carlos Hugo

Godinho. youtube.com

PREFEITURA DE ARAPONGAS -
Reportagem destaca assinatura de

termo aditivo para liberação de uma

nova carreta tanque isotérmica e cita

o chefe do núcleo regional da Seab

Antônio Biral Filho.

arapongas.pr.gov.br
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NA MÍDIA

EMISSÃO DO CCIR 2020
SERÁ EFETIVADA DIA 17

Um estudo feito a partir de parceria entre a Embrapa, o

Sebrae e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais

(Inpe) revelou que 84% dos agricultores brasileiros já

utilizam ao menos uma tecnologia digital como

ferramenta de apoio na produção agrícola. Foram

ouvidos 750 participantes entre produtores rurais,

empresas e prestadores de serviço. embrapa.br

PRODUÇÃO INDUSTRIAL PARANAENSE CRESCE
5,2% ENTRE MAIO E JUNHO
A produção industrial paranaense cresceu 5,2% entre

maio e junho deste ano, de acordo com a Pesquisa

Industrial Mensal Regional divulgada nesta terça-feira

(11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

(IBGE). É o segundo indicador positivo em sequência

depois do impacto mais emblemático da crise

provocada pelo novo coronavírus no setor. aen.pr.gov.br

PRODUÇÃO DE GRÃOS SINALIZA RECORDE FINAL DE
253,7 MILHÕES DE TONELADAS, DIZ CONAB
A produção de grãos da safra 2019/20 do Brasil caminha

para o desfecho final de mais um recorde, com a marca

de 253,7 milhões de toneladas. Isto representa um

crescimento de 4,8% ou o equivalente a 11,6 milhões de

toneladas sobre a produção da safra passada. Soja e

milho garantem quase 90% da produção. Os dados são

do 11º Levantamento de Grãos da Companhia Nacional

de Abastecimento (Conab), divulgado nesta terça-feira

(11). conab.gov.br

Os titulares dos cerca de 6,54

milhões de imóveis rurais em todo

o país podem obter o Certificado

de Cadastro de Imóvel Rural

(CCIR), referente ao exercício 2020,

a partir de 17 de agosto. Às 16 horas

desse dia, o Incra vai liberar a

impressão da Taxa de Serviços

Cadastrais, cujo pagamento é

obrigatório para ter acesso ao

documento. A solicitação do CCIR

poderá ser feita por meio

eletrônico ou em unidades

municipais de cadastramento. O

prazo final é 15 de setembro.

incra.gov.br

PESQUISA MOSTRA RETRATO DA AGRICULTURA DIGITAL

https://cbncuritiba.com/governo-descarta-prorrogar-cartao-comida-boa/
https://www.youtube.com/watch?v=2SjFYpcn4Kc&feature=youtu.be
https://www.arapongas.pr.gov.br/8036_noticia_prefeitura-e-seab-assinam-termo-de-liberacao-de-carreta-tanque-para-assentamento-dorcelina-folador
https://www.embrapa.br/agropensa/produtos-agropensa?p_p_id=20&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_20_struts_action=%2Fdocument_library%2Fview_file_entry&_20_redirect=https%3A%2F%2Fwww.embrapa.br%2Fagropensa%2Fprodutos-agropensa%3Fp_p_id%3D20%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2&_20_fileEntryId=54810723
https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/54770717/pesquisa-mostra-o-retrato-da-agricultura-digital-brasileira?link=agencia#:~:text=dos%20produtores%20rurais-,Embrapa%2C%20Sebrae%20e%20Inpe%20realizaram%20uma%20abrangente%20enquete%20sobre%20o,solu%C3%A7%C3%B5es%20assusta%2067%25%20dos%20agricultores.
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=108303&tit=Producao-industrial-paranaensecresce-52-entre-maio-e-junho
https://www.conab.gov.br/info-agro/safras/graos/boletim-da-safra-de-graos
https://www.conab.gov.br/ultimas-noticias/3549-producao-de-graos-sinaliza-recorde-final-de-253-7-milhoes-de-toneladas
http://www.incra.gov.br/pt/?option=com_content&view=article&id=524

