
CORONAVÍRUS

   CASOS NO PARANÁ:

  

             CONFIRMADOS: 187.610
             

             INTERNADOS: 830

             RECUPERADOS: **

             ÓBITOS: 4.692

** Número não divulgado até as 18h30
de 9 de outubro de 2020. 

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

O Governo do Paraná vai ampliar as ações do

programa de incentivo à agricultura familiar. O

Estado terá mais R$ 23,1 milhões à disposição para

impulsionar a compra de produtos de pequenos e

médios produtores. Os recursos são de um convênio

com o governo federal, assinado nesta sexta-feira (09)

pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior, em

cerimônia no Palácio Iguaçu que contou com a

presença do ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni.

O termo firmado com a União permite ao Paraná

aderir pela primeira vez ao Programa de Aquisição de

Alimentos (PAA) Estadual. agricultura.pr.gov.br
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CHUVAS DAS ÚLTIMAS HORAS
NÃO ALTERAM CRISE HÍDRICA

BOLETIM SEMANAL FALA SOBRE ACELERAÇÃO NO PLANTIO DO FEIJÃO NO PR

As chuvas das últimas horas na

Região Metropolitana de Curitiba

beiram a média de 50 milímetros

e elevaram o nível dos

reservatórios a 29,37%, meio

ponto percentual acima do dia

anterior. aen.pr.gov.br

A ocorrência de chuvas no final de setembro, depois da

rigorosa estiagem, possibilitou que produtores de feijão

da safra das águas acelerassem o plantio. Com

condições mais favoráveis no solo, a área semeada, que

era de 35% até setembro, aumentou significativamente

na primeira semana de outubro, alcançando 55%. Esse é

um dos temas do Boletim de Conjuntura Agropecuária,

produzido pelo Deral. agricultura.pr.gov.br

https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Sesa-registra-467-novos-casos-e-nove-mortes-pela-infeccao-do-coronavirus
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=109158&tit=Boletim-divulga-mais-1.512-infeccoes-e-25-mortes-pela-Covid-19
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Com-mais-R-23-milhoes-Estado-amplia-apoio-agricultura-familiar
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=109154&tit=Chuvas-das-ultimas-horas-nao-alteram-crise-hidrica
http://www.agricultura.pr.gov.br/Pagina/Conjuntura-Boletim-Semanal-232020
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Boletim-agropecuario-trata-da-aceleracao-no-plantio-de-feijao


NA MÍDIA

BAND NEWS - Emissora repercutiu o

relatório do Deral sobre os impactos

da estiagem no Paraná. A reportagem

cita o técnico Dirlei Manfio.

bandnewsfmcuritiba.com

RBJ - Reportagem sobre o

recebimento de sementes

clandestinas em Clevelândia

entrevista o supervisor regional da

Adapar em Pato Branco, Pedro

Tondo. rbj.com.br

TV SUDOESTE- O programa Bom Dia

Rural também deu destaque ao

tema, e entrevistou o fiscal de Defesa

Agropecuária da Adapar Paulo Pazin

Marques.

facebook.com/bomdiarural

PROGRAMA DE COMBATE À FOME DAS NAÇÕES UNIDAS GANHA O NOBEL DA PAZ
O Programa Mundial de Alimentação das Nações Unidas é o vencedor do Prêmio Nobel

da Paz em 2020, à medida que a luta contra a fome ganha maior urgência devido aos

conflitos mundiais e à pandemia. A organização está sendo homenageada por seus

“esforços para combater a fome” e prevenir seu “uso como arma de guerra e conflitos”,

segundo o Comitê Nobel norueguês. Em 2019, o PMA atendeu cerca de 100 milhões de

pessoas em 88 países. terra.com.br
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IDR-PARANÁ ALERTA PRODUTORES A ADIAREM
INÍCIO DE PLANTIO DA SOJA
Os extensionistas do Instituto de Desenvolvimento

Rural do Paraná-Iapar-Emater (IDR-Paraná) estão

orientando os produtores de soja a adiarem o início

do plantio em razão de o solo não ter umidade

suficiente. O coordenador do Programa Grãos

Sustentáveis, Edivan Possamai, alerta que o plantio

no pó é arriscado, pois pode exigir replantio e elevar

custos. idrparana.pr.gov.br

PIB DO AGRONEGÓCIO TEM EXPANSÃO DE 6,75% 
O Produto Interno Bruto (PIB) do agronegócio cresceu

6,75% de janeiro a julho de 2020 na comparação com

o mesmo período do ano passado, segundo a

Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil e o

Cepea. O resultado se deve especialmente à safra

recorde de grãos, que tem atendido à crescente

demanda internacional e ao mercado doméstico, e

pelas exportações, com o “efeito China”, que favoreceu

a rentabilidade e a competitividade do setor com a

desvalorização do real frente ao dólar.cnabrasil.org.br

ARGENTINA É PRIMEIRO PAÍS A
APROVAR COMERCIALIZAÇÃO DO
TRIGO TRANSGÊNICO
A Argentina se tornou o primeiro

país a aprovar a comercialização do

trigo transgênico. O país é o quarto

exportador mundial do cereal, mas

ainda depende de aprovação do

governo brasileiro, principal

importador, informou a Comissão

Nacional de Ciência e Tecnologia 

 istoedinheiro.com.br

https://bandnewsfmcuritiba.com/relatorio-do-deral-mostra-que-chuvas-ainda-sao-insuficientes-para-a-agricultura-paranaense/
https://rbj.com.br/agricultura/clevelandia-registra-caso-de-recebimento-de-sementes-misteriosas-3550.html
https://web.facebook.com/watch/?v=335628677654162
https://www.terra.com.br/noticias/mundo/programa-de-alimentacao-da-onu-ganha-nobel-da-paz-em-2020,fb6d5fa0a00055565e92eb5b1307071961zd0lxs.html
http://www.idrparana.pr.gov.br/Noticia/Apesar-das-fortes-chuvas-produtores-de-algumas-regioes-do-Parana-devem-aguardar-para-o
https://www.cnabrasil.org.br/noticias/pib-do-agronegocio-tem-expansao-de-6-75-em-2020
https://www.istoedinheiro.com.br/argentina-e-primeiro-pais-a-aprovar-comercializacao-do-trigo-transgenico/

