
CORONAVÍRUS

   CASOS NO PARANÁ:

  

             CONFIRMADOS: 146.770

             INTERNADOS: 1.011

             RECUPERADOS: 102.458

       ÓBITOS: 3.671

Fonte: Informe Epidemiológico da
Sesa em 10 de setembro.

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

A Secretaria de Estado da Agricultura e do

Abastecimento oficializou nesta quinta-feira (10) a

adesão do município de Cascavel ao Sistema

Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial

Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte do Paraná

(Susaf-PR). Duas empresas familiares foram as

primeiras a receber a certificação – um entreposto de

carnes que produz espetinhos e uma fábrica de

conservas, embutidos e defumados. A partir de agora,

elas podem comercializar seus produtos para todo o

Paraná. agricultura.pr.gov.br

Uma obra de pavimentação com pedras irregulares

está mudando a cara da principal via rural da região

de Goioxim. A intervenção tem quatro quilômetros e

será complementada com mais dois quilômetros em

outra importante comunidade do município: a São

Pedro. O investimento por parte da Seab é de 

R$ 1.533.401,61, com contrapartida municipal de R$

80.705,35. agricultura.pr.gov.br
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PAVIMENTAÇÕES EM ESTRADAS RURAIS
FACILITAM VIDA EM GOIOXIM, NO OESTE

Osvaldir Benedito Teixeira conta

com a mão de obra da família

para manter a produção do seu

rebanho leiteiro, no município da

Lapa. Há um ano ele participa do

Projeto Estadual de Bovinocultura

de Leite, do IDR-Paraná, e neste

período já conseguiu melhorar a

qualidade do leite, a

produtividade e o lucro. Para isso,

passou a seguir as orientações

dos extensionistas para fazer a

gestão e a dieta dos animais, sem

descuidar da qualidade final do

produto. aen.pr.gov.br

FAMÍLIA DA LAPA MELHORA 
A PRODUTIVIDADE DO LEITE

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-09/INFORME_EPIDEMIOLOGICO_10_09_2020.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Parana-confirma-1647-novos-casos-e-55-mortes-decorrentes-da-Covid-19
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Boletim-da-Sesa-registra-1978-novos-casos-da-Covid-19
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Agroindustrias-de-Cascavel-podem-comercializar-produtos-em-todo-Parana
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Pavimentacoes-em-estradas-rurais-facilitam-vida-em-Goioxim
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=108676&tit=Familia-da-Lapa-melhora-produtividade-e-qualidade-do-leite


NA MÍDIA

CATVE – A visita do secretário

Norberto Ortigara e a adesão de

Cascavel ao Susaf foi notícia em blog

do canal. catve.com

RPC - Reportagem sobre o preço da

arroba do boi gordo entrevista o

técnico do Deral Fábio Mezzadri.

globoplay.globo.com

TRIBUNA DO INTERIOR – Matéria

fala da orientação a produtores de

leite sobre crédito do Pronaf e ouve

o técnico do IDR-Paraná  Jorge

André. tribunadointerior.com.br

DIÁRIO DO SUDOESTE – Jornal fala

das mais de 110 toneladas de

alimentos entregues pelo Compra

Direta Paraná em Pato Branco e

Francisco Beltrão. Cita os servidores

do Desan Luis Antonio A. De Matos e

Eliane Zanrosso Zibetti.

diariodosudoeste.com.br

TV SUDOESTE – O técnico

Antoninho Fontanella, do Núcleo da

Seab em Francisco Beltrão, fala

sobre as perspectivas agrícolas em

setembro no programa Bom Dia

Rural. bomdiarural.facebook.com

A Fundação ABC, instituição que fornece soluções tecnológicas para produtores filiados

à Frísia, Castrolanda e Capal, lançou nesta quinta-feira a proposta de uma fazenda

inteligente a ser implantada na atual safra. A área, de 29,15 hectares, fica às margens da

BR-151, em Ponta Grossa, e possibilitará testes práticos das mais modernas tecnologias

para o cultivo de soja em modelo de plantio direto. agrolink.com.br
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A safra de grãos 2019/20 está se encerrando no

Brasil com previsão recorde de 257,8 milhões de

toneladas, tendo à frente soja, milho e algodão. O

volume é 4,5%, ou 11 milhões de toneladas, superior

ao da safra passada. Os dados da Conab,

anunciados nesta quinta-feira, registram também

aumento de 4,2% na área plantada e ganho de

0,3%. No levantamento faltam os resultados das

culturas de inverno. conab.gov.br

IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO PARA O ARROZ FICARÁ
ZERADO ATÉ O FIM DO ANO

FAZENDA INTELIGENTE POSSIBILITARÁ TESTES DE MODERNAS TECNOLOGIAS

CONAB REAFIRMA RECORDE NA SAFRA DE GRÃOS

O Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de

Comércio Exterior decidiu na quarta-feira (9)

zerar a alíquota do imposto de importação

para o arroz em casca e beneficiado até 31 de

dezembro . A redução temporária está restrita à

quota de 400 mil toneladas , incidente nos

produtos abarcados pelos códigos 1006 .10 .92

(arroz com casca não parboilizado) e 1006 .30 .21

(arroz semibranqueado ou branqueado , não

parboibilizado) da Nomenclatura Comum do

Mercosul . gov .br/agricultura

https://www.catve.com/luiz-nardelli/301994/cascavel-adere-o-susafpr
https://globoplay.globo.com/v/8846451/
https://tribunadointerior.com.br/regiao/produtores-de-leite-de-iretama-sao-orientados-sobre-credito-do-pronaf
https://diariodosudoeste.com.br/regiao/mais-de-100-toneladas-de-alimentos-sao-entregues-a-entidades-socioassistenciais-da-regiao/
https://www.facebook.com/bomdiarural/videos/367929064613008/
https://www.agrolink.com.br/noticias/fazenda-inteligente-vai-testar-tecnologias-para-agricultura_439403.html
https://www.conab.gov.br/ultimas-noticias/3608-ultimo-levantamento-consolida-safra-recorde-de-graos-em-257-8-milhoes-de-toneladas
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/imposto-de-importacao-para-arroz-ficara-zerado-ate-o-fim-do-ano

