
CORONAVÍRUS

   CASOS NO PARANÁ*:

  

               CONFIRMADOS: 111.014

               INTERNADOS: 913

               RECUPERADOS: 70.329

         ÓBITOS: 2.861

  * Fonte: Informe Epidemiológico da   
 Sesa em 20 de agosto. 

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

O Brasil deve se manter como o maior produtor

mundial de açúcar, com 39,3 milhões de toneladas

na safra 2020/21. O resultado deve-se à produção de

642,1 milhões de toneladas de cana-de-açúcar. No

Sul, o Paraná é quem mais contribui, com 34,2

milhões de toneladas, queda de 0,5% em relação à

safra anterior. Apesar da redução de 2% na área, os

canaviais do Estado aumentaram a produtividade no

mesmo porcentual. Em exportação, o Brasil cresceu

69,9% entre abril e julho. conab.gov.br
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IAT PROMOVE CURSOS SOBRE
LICENÇAS AMBIENTAIS
A Escola de Gestão do Paraná,

em parceria com o Instituto

Água e Terra (IAT), começa a

ofertar cursos de capacitação a

distância para orientar sobre a

emissão de licenças ambientais

e outorgas de recursos hídricos.

A participação é gratuita.

aen.pr.gov.br

A Copel assinou um termo de cooperação com o instituto de ciência e tecnologia

CIBiogás para o desenvolvimento de estratégias de atuação e modelos de negócios

utilizando como fonte o gás gerado por resíduos da agroindústria e outras atividades.

A parceria faz parte do Projeto GEF Biogás Brasil, da Organização das Nações Unidas

para o Desenvolvimento Industrial, e terá validade por três anos. aen.pr.gov.br

COPEL E CIBIOGÁS FIRMAM PARCERIA PARA GERAÇÃO DE ENERGIA

http://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-08/INFORME_EPIDEMIOLOGICO_20_08_2020.pdf
http://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Boletim-da-Sesa-registra-84-obitos
https://www.conab.gov.br/ultimas-noticias/3568-conab-estima-producao-estavel-de-cana-e-forte-destaque-para-o-acucar-na-safra-atual
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=108441&tit=Cursos-online-esclarecem-duvidas-sobre-licencas-ambientais
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=108440&tit=Copel-e-CIBiogas-firmamparceria-para-geracao-de-energia
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NA MÍDIA

UNIÃO EUROPEIA SUSPENDE IMPORTAÇÃO DE
CÍTRICOS ARGENTINOS

SISTEMA OCEPAR - Site cita a

participação do secretário

Norberto Ortigara na Reunião do

Comitê do Sistema Ocepar para

discutir propostas de trabalho

com os colégios agrícolas.

paranacooperativo.coop.br

REDE MASSA – Programa

Tribuna Massa fala do Leite das

Crianças na região de União da

Vitória. Entre os entrevistados

está o chefe do Núcleo da Seab,

Carlos Rasera. youtube.com

DIÁRIO DOS CAMPOS -
Reportagem sobre a cultura do

trigo na região de Ponta Grossa

tem entrevista com os técnicos

do Deral Luiz Alberto Vantroba e

Carlos Hugo Godinho.

dcmais.com.br

NOTÍCIAS AGRÍCOLAS - Site

publicou matéria sobre a colheita

do milho no Paraná e citou o

analista do Deral Edmar Gervásio.

noticiasagricolas.com.br

RÁDIO CULTURA FOZ - Matéria

sobre o modelo de plantio de

"abacaxi na lona" no Oeste do

Estado cita parceria com o IDR-

Paraná. radioculturafoz.com.br

A oferta de bioeletricidade pelo setor sucroenergético

ao Sistema Integrado Nacional cresceu 5% no

primeiro semestre, em comparação ao mesmo

período de 2019. De janeiro a junho, foram colocados

à disposição aproximadamente 8.400 GWh. A

estimativa é que foi evitada a emissão de 2,8 milhões

de toneladas de dióxido de carbono. Para ter efeito

semelhante seria preciso cultivar 20 milhões de

árvores nativas ao longo de 20 anos. unica.com.br

A chefe do Escritório China, do Ministério da

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Larissa

Wachholz, garantiu que o Brasil tem mantido

diálogo permanente com autoridades chinesas e

que o episódio de suposta detecção de rastros de

coronavírus em embalagem de frango deve ser

visto dentro desse contexto. Ela afirma que o

Ministério presta todas as informações necessárias.

broadcast.com.br

GERAÇÃO DE BIOELETRICIDADE CRESCE 5% NO
PRIMEIRO SEMESTRE

O serviço de saúde da União Europeia suspendeu a

importação de cítricos da Argentina até 30 de abril

de 2021. A justificativa é o risco fitossanitário

relacionado à doença da mancha preta. Agora, a La

Unió, uma das principais associações de produtores

europeus, pressiona por auditoria mais completa e

prorrogação da suspensão também para a próxima

safra. citrusbr.com

MAPA GARANTE DIÁLOGO COM A CHINA

HORTALIÇAS ESTÃO MAIS ACESSÍVEIS, DIZ CONAB
Os preços das hortaliças no atacado estão

favorecendo a corrida aos mercados. Todos os

produtos deste segmento analisados pela Conab

nas Ceasas do país apresentaram, no mês de julho,

tendências de queda. A batata foi a campeã de

preços baixos nos mercados, conab.gov.br

http://www.paranacooperativo.coop.br/ppc/index.php/sistema-ocepar/comunicacao/2011-12-07-11-06-29/ultimas-noticias/129730-covid-19-reuniao-com-secretario-da-agricultura-e-representantes-da-educacao-e-um-dos-destaques-do-comunicado-101
https://www.youtube.com/watch?v=gEwkkkLN1sc&feature=youtu.be
https://dcmais.com.br/brasil/economia/clima-frio-e-chuvoso-contribui-para-evitar-alta-de-precos-no-pao/?fbclid=IwAR1AavFf3jj49WRoXSRtf6d47y2waUyvqJULKBw9nbkJJo3JJwbMtxS7TDc
https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/milho/266350-colheita-do-milho-avanca-para-63-do-total-no-parana-diz-deral.html#.Xz65_txKi1t
https://www.radioculturafoz.com.br/2020/08/20/modelo-de-plantio-de-abacaxi-na-lona-esta-em-estudo-como-opcao-na-regiao-oeste/
https://unica.com.br/noticias/geracao-de-bioeletricidade-cresce-5-no-primeiro-semestre/
http://broadcast.com.br/cadernos/agro/?id=QVB3RVZTTEF0Z20zS3JZWUJXMno3dz09
http://www.citrusbr.com/noticias/?id=312913
https://www.conab.gov.br/ultimas-noticias/3562-hortalicas-estao-mais-acessiveis-mas-frutas-ficaram-mais-caras-segundo-o-boletim-prohort

