
CORONAVÍRUS

   CASOS NO PARANÁ:

  

             CONFIRMADOS: 168.717

             INTERNADOS: 1.105

             RECUPERADOS: **

       ÓBITOS: 4.237

** Número não informado até as
18h15 de 24 de setembro.

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

O Pense Agro, hackathon promovido pela Federação

dos Trabalhadores Rurais Agricultores Familiares do

Paraná (Fetaep) e pelo Governo do Estado, premiou os

três primeiros colocados nesta quinta-feira (24), na

sede da Fetaep, em Curitiba. Todos os projetos criados

na maratona de inovação estão disponíveis no site

www.penseagro.pr.gov.br e podem ser analisados para

aplicação futura. “Existe essa disposição dentro do

governo, de colocar a inovação como caminho.

Mesmo as empresas ou agricultores podem acessar os

projetos para contribuir com seu desenvolvimento”,

diz o secretário Norberto Ortigara. agricultura.pr.gov.br

O PIB do agronegócio brasileiro completou, em junho, seis meses de alta, de acordo com

cálculos do Cepea/Esalq/USP, em parceria com a Confederação da Agricultura e Pecuária

do Brasil (CNA). O balanço do primeiro semestre fechou em 5.26%. Segundo os

pesquisadores, esse é o maior aumento já registrado pelo setor em um primeiro semestre,

desde 1995, quando começaram os estudos. Entre os segmentos do agronegócio, o único

que recuou no acumulado do período foi o agroindustrial. cepea.esalq.usp
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PIB DO AGRO TEM MELHOR PRIMEIRO SEMESTRE, COM ALTA DE 5,26%

FERRAMENTA DO IAT MOSTRA
NÍVEL DOS RIOS EM TEMPO REAL
O Instituto Água e Terra (IAT)

criou um sistema online que

mostra em tempo real o nível

dos rios, indicando o quanto

choveu. O Hidroinfoparana

mostra o conjunto de estações

de monitoramento hidrológico

dos principais rios da Bacia

Hidrográfica do Estado.

aen.pr.gov.br

https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Parana-divulga-2165-confirmacoes-e-39-mortes-pela-Covid-19
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Parana-registra-1633-novos-casos-e-36-mortes-pela-Covid-19
http://www.penseagro.pr.gov.br/
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Vencedores-da-maratona-de-inovacao-Pense-Agro-sao-premiados
https://www.cepea.esalq.usp.br/br/releases/pib-agro-cepea-pib-agro-cresce-5-26-no-1-semestre-a-maior-alta-para-o-periodo.aspx
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
http://www.iat.pr.gov.br/Pagina/Monitoramento-Hidrometrico
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=108933&tit=Ferramenta-online-do-IAT-mostra-nivel-dos-rios-em-tempo-real


NA MÍDIA

CANAL DO BOI – A proibição do

herbicida Paraquat foi tratada pelo

Canal do Boi com entrevista do

gerente de Sanidade Vegetal da

Adapar, Renato Blood. Aos 7m20s.

youtube.com

CANAL DO BOI -  O mesmo jornal

entrevista o técnico do Deral Fábio

Mezzadri, sobre o preço da carne

bovina. youtube.com (aos 20m20s)

TRIBUNA DO INTERIOR – Jornal fala

sobre as poucas chuvas no Paraná e

conversa com os técnicos do Deral

Paulo Sérgio Franzini e Adriano

Nunomura. tribunadointerior.com.br

TRIBUNA DO INTERIOR –Matéria

sobre entrega de Trator Solidário cita

o zootecnista do IDR-Paraná, Jorge

André Silva Fernandes, e o gerente do

órgão na região de Campo Mourão,

Jairo Quadros.

tribunadointerior.com.br

RIC - Reportagem sobre moradora de

Maringá que recebeu sementes não

encomendadas entrevista o

engenheiro agrônomo do IDR-Paraná

Paulo Milagres. ricmais.com.br

DIÁRIO DOS SUDOESTE - Matéria

sobre a Feira dos Bairros em Pato

Branco entrevista Norma Kiyota,

coordenadora do Polo de Pesquisa e

Inovação de Pato Branco do IDR-

Paraná. diariodosudoeste.com.br

Nos oito primeiros meses de 2020, o Brasil

exportou o equivalente a 4,4 milhões de sacas de

60 kg de cafés diferenciados. O volume chega a

16,8% do total de café exportado entre janeiro e

agosto. A receita cambial foi de US$ 721,1 milhões, 

 21,4% do total gerado em exportação do setor

café. grupocultivar.com.br
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ESTUDO DO IBGE MOSTRA QUE, EM 18 ANOS,
BRASIL PERDEU 8,34% DE VEGETAÇÃO NATURAL
Dados divulgados nesta quinta-feira pelo IBGE

mostram que o Brasil perdeu 8,34% da vegetação

natural em 18 anos. A Amazônia e o Cerrado foram

os biomas que mais sofreram perdas. A maior parte

da área foi convertida em pastagens. O estudo foi

feito entre os anos de 2000 e 2018. Ao todo, o

Brasil perdeu 490 mil metros quadrados de

vegetação natural no período. g1.globo.com

RESOLUÇÃO ESTABELECE PARÂMETROS PARA
PERITOS DO SEGURO RURAL
O Ministério da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento publicou nesta quinta-feira a

Resolução n.º 77, que trata de parâmetros mínimos

de capacitação técnica de peritos agrícolas que

atuam na regulação de sinistros de apólices

contratadas no âmbito do Programa de Subvenção

ao Prêmio do Seguro Rural (PSR). A expectativa é

que até o fim do ano as empresas interessadas

comecem a divulgar os cursos. agricultura.gov.br

EXPORTAÇÃO DE CAFÉ  DIFERENCIADO CHEGA A
QUASE 17% DO TOTAL VENDIDO AO EXTERIOR

https://www.youtube.com/watch?v=z4tsghBNn6U
https://www.youtube.com/watch?v=z4tsghBNn6U
https://tribunadointerior.com.br/campo-mourao/setembro-vai-se-configurando-como-um-dos-piores-meses-em-volume-de-chuvas
https://tribunadointerior.com.br/regiao/programa-trator-solidario-beneficia-pequeno-agricultor-em-iretama
https://ricmais.com.br/videos/balanco-geral-maringa/adapar-e-o-ministerio-da-agricultura-investigam-sementes-vindas-da-china/
https://diariodosudoeste.com.br/pato-branco/planalto-ganha-feira-dos-bairros-com-produtos-organicos/
https://www.grupocultivar.com.br/noticias/exportacao-dos-cafes-diferenciados-do-br-corresponde-a-17-do-total-vendido-ao-exterior-em-oito-meses
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2020/09/24/brasil-perdeu-83percent-da-vegetacao-natural-em-18-anos-42percent-virou-pasto-e-19percent-plantacao-diz-ibge.ghtml
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-77-de-22-de-setembro-de-2020-279178233
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/mapa-vai-fomentar-a-qualificacao-dos-peritos-agricolas-que-trabalham-no-seguro-rural

