
CORONAVÍRUS

   CASOS NO PARANÁ:

  

             CONFIRMADOS: 167.144

             INTERNADOS: 1.020

             RECUPERADOS: 121.258

       ÓBITOS: 4.201

Fonte: Informe Epidemiológico da
Sesa em 23 de setembro.

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

O Coopera Paraná promove mais uma reunião online

para debater o financiamento e o crédito rural para as

cooperativas desse segmento. O webinar Desafios do

Cooperativismo da Agricultura Familiar do Paraná

acontece na sexta-feira (25), das 14h às 16h, e será

transmitido ao vivo pelo Youtube. Será a segunda

reunião online de debates, uma oportunidade para os

interessados se informarem sobre esse tema

importante para o desenvolvimento e sustentação do

cooperativismo da agricultura familiar.

agricultura.pr.gov.br

A cooperativa C.Vale, uma das maiores do Paraná, anunciou nesta quarta-feira (23)

investimento de R$ 552 milhões na implantação de uma esmagadora de soja no seu

complexo industrial em Palotina, no Oeste do Estado. Serão gerados 70 empregos diretos

e, pelo menos, o dobro em indiretos, principalmente na cadeia logística. A nova unidade,

capaz de processar 2,5 mil toneladas de soja por dia e produzir óleo e farelo, será fonte

para a fabricação de ração. aen.pr.gov.br
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COM APOIO DO ESTADO, C.VALE VAI INVESTIR R$ 552 MILHÕES EM PALOTINA

AMPLIAÇÃO DO CAIS AUMENTA
A CAPACIDADE DO PORTO
O governador Carlos Massa

Ratinho Junior inaugurou na

terça-feira a obra de ampliação

do cais do Porto de Paranaguá.

Os investimentos da empresa

pública Portos do Paraná

somam R$ 201,7 milhões. O

secretário estadual Norberto

Ortigara participou da

cerimônia. aen.pr.gov.br

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-09/INFORME_EPIDEMIOLOGICO_23_09_2020%20.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Parana-divulga-2165-confirmacoes-e-39-mortes-pela-Covid-19
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Sesa-registra-1222-novos-casos-e-59-mortes-pela-infeccao-do-coronavirus
https://youtu.be/KZicf2dhA-8
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Evento-online-vai-debater-financiamento-para-cooperativas-da-agricultura-familiar
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=108916&tit=Com-apoio-do-Estado-C.Vale-vai-investir-R-552-milhoes-em-Palotina
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=108905&tit=Ampliacao-do-cais-aumenta-a-capacidade-do-Porto-de-Paranagua


NA MÍDIA

GAZETA DO POVO – Jornal aborda a

produção de arroz no Paraná e

conversa com o economista

Methodio Groxko, do Deral.

gazetadopovo.com.br

GLOBO RURAL - Reportagem sobre

as vendas aquecidas da soja brasileira

ouve o agrônomo do IDR-Paraná

Celso Cerado. g1.globo.com

ISTO É DINHEIRO -  Reportagem

sobre o plantio da soja cita o

economista do Deral Marcelo Garrido.

istoedinheiro.com.br

REVISTA GLOBO RURAL - O

economista também foi entrevistado

em matéria sobre as perspectivas

para a safra de soja.

revistagloborural.globo.com

PARANÁ CENTRO -  Site destacou a

entrega do prêmio do Concurso Café

Qualidade Ivaiporã e cita a chefe do

núcleo regional Vitória Holzmann; a

chefe regional do IDR-Paraná, Ana

Maria de Moraes; e técnico do IDR-

Paraná, Cleverson da Silva Souza.

jornal.paranacentro.com.br

Liderados pelo Paraná, os três estados do Sul responderam, até o final de agosto, por

cerca de 80% das exportações de carne de frango do Brasil, tanto em volume quanto

em receita cambial. Mesmo assim, a participação é pelo menos 5% inferior à alcançada

no mesmo período de 2019, devido a mudança nos parâmetro adotados pela Secex no

ano passado. avisite.com.br

Newsletter da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento. 23/09/2020 - edição 125 pg.2

PREÇOS DOS ALIMENTOS ELEVAM O IPCA-15 DO
MÊS DE SETEMBRO
Os preços dos alimentos continuam a pesar e a

prévia da inflação oficial brasileira acelerou a alta

em setembro acima do esperado. O Índice

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15

(IPCA-15) subiu a 0,45%. É o nível mais alto em oito

anos para o mês de setembro, embora ainda esteja

abaixo do centro da meta. Em agosto, foi de 0,23%.

br.reuters.com

MULHERES INDÍGENAS CRIAM ASSOCIAÇÃO E
MELHORAM VIDA EM ALDEIA PARANAENSE
Por meio da iniciativa de Lídia Takua Rero Ysapy

Álvares Chaparo, a participação das mulheres na

vida da aldeia indígena da etnia Guarani, em

Guaíra, no Oeste do Estado, foi transformada. Com

apoio do IDR-Paraná, ela e outras mulheres criaram

a Associação Mba Apo Mboguata Porã e passaram a

ter voz ativa e melhorar as condições da aldeia.

idrparana.pr.gov.br

SUL RESPONDE POR CERCA DE 80% DAS EXPORTAÇÕES DE FRANGO DO BRASIL

https://www.gazetadopovo.com.br/parana/por-que-o-parana-celeiro-de-graos-no-brasil-praticamente-nao-produz-arroz/
https://g1.globo.com/economia/agronegocios/globo-rural/noticia/2020/09/20/agricultores-do-centro-sul-do-pais-ja-vendem-a-soja-que-so-sera-colhida-em-2021-e-2022.ghtml
https://www.istoedinheiro.com.br/soja-parana-falta-de-umidade-restringe-plantio-da-safra-2020-21/
https://revistagloborural.globo.com/Noticias/Agricultura/noticia/2020/09/brasil-comeca-safra-202021-com-projecao-de-novo-recorde-em-colheita-e-rentabilidade.html
https://jornal.paranacentro.com.br/noticia/32361/ivaipora-premia-ganhadores-do-concurso-cafe-qualidade
https://www.avisite.com.br/index.php?page=noticias&id=21383
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKCN26E1ZA-OBRBS
http://www.idrparana.pr.gov.br/Noticia/Serie-Mulheres-Rurais-Indigenas-Chegou-hora-das-mulheres-terem-voz-ativa-na-comunidade

