
CORONAVÍRUS

   CASOS NO PARANÁ:

  

             CONFIRMADOS: 192.657
             

             INTERNADOS: 799

             RECUPERADOS: 144.694

             ÓBITOS: 4.758

Fonte: Informe Epidemiológico da 

Sesa em 13 de outubro de 2020.

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

A Secretaria da Agricultura e do Abastecimento

preparou ampla programação para comemorar o Dia

Mundial da Alimentação, em 16 de outubro. No

Paraná, a data coincide com a Semana Estadual de

Conscientização sobre o Desperdício de Alimentos.

Este ano o tema é “Cultivar, Alimentar, Preservar.

Juntos. As nossas Ações são o nosso Futuro”. Amanhã

(14), haverá uma live, às 18 horas, com a presença do

secretário Norberto Ortigara, e da chefe do Desan,

Márcia Stolarski. agricultura.pr.gov.br
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RELATÓRIO SEMANAL DE
PLANTIO E COLHEITA

EVENTO NESTA QUARTA-FEIRA DISCUTE LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO

Está disponível no site da

Secretaria o relatório semanal da

evolução de plantio e colheita

do Paraná, que mostra a

situação das lavouras de batata,

feijão, milho, soja, cevada e trigo.

agricultura.pr.gov.br

O Sistema Estadual de Agricultura do Paraná realiza,

nesta quarta-feira (14), às 15 horas, o último

webinário sobre a implantação do Laboratório de

Inovação i-Lab Agro. Os autores da publicação

Ciências Comportamentais e Políticas Públicas

falarão sobre o tema. Também participa a equipe

vencedora do Pense Agro. agricultura.pr.gov.br

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-10/informe_epidemiologico_13_10_2020_.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Sesa-registra-467-novos-casos-e-nove-mortes-pela-infeccao-do-coronavirus
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Mais-de-192-mil-paranaenses-ja-contrairam-Covid-19
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Parana-promove-acoes-contra-o-desperdicio-de-alimentos
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
http://www.agricultura.pr.gov.br/system/files/publico/Safras/plantio_colheita.pdf
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Evento-nesta-quarta-feira-discute-laboratorio-de-inovacao-no-setor-agro


NA MÍDIA

RPC – O programa Caminhos do

Campo falou do tomate orgânico da

região do Cantuquiriguaçu e

entrevistou o técnico do IDR-Paraná

Ivan Junior de Oliveira.

globoplay.globo.com

RIC – O programa Ric Rural abordou a

questão da deriva de agrotóxicos

aplicados na região oeste do Estado.

O gerente da Adapar em Toledo,

Antonio Carlos, foi entrevistado.

youtube.com

DIÁRIO DO SUDOESTE – Jornal falou

das sementes recebidas sem

encomenda e conversou com o

gerente de Sanidade Vegetal da

Adapar, Renato Blood.

diariodosudoeste.com.br

TV TAROBÁ – Programa entrevistou o

secretário Norberto Ortigara e a

economista do Deral Jovir Esser sobre

o atraso no plantio da soja.

tv.tarobanews.com

GLOBO - O mesmo tema foi

abordado pelo programa Globo Rural,

que entrevistou a economista do

Deral Jovir Esser. g1.globo.com

CEASA CURITIBA GANHA MAIS 49 EMPRESAS 
A Ceasa Curitiba terá mais 49 empresas. As áreas

são de 54 lotes colocados pela Ceasa Paraná no

processo de licitação realizado na última semana

de setembro. A permissão de uso dos espaços dos

boxes e áreas na Ceasa Curitiba são para um

período de 240 meses, conforme as condições

previstas legalmente, seguindo as normas do

Regulamento de Mercado da Ceasas Paraná

adotadas através do Termo de Permissão

Remunerado de Uso – TPRU. agricultura.pr.gov.br
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ESTRADAS VÃO FOMENTAR AGRONEGÓCIO E
TURISMO EM RIBEIRÃO CLARO
O Governo do Estado está investindo perto de R$

800 mil na reestruturação de duas estradas rurais

no Patrimônio dos Abreus, em Ribeirão Claro, no

Norte Pioneiro. As obras servirão para a melhoria do

escoamento da produção agropecuária e no acesso

a alguns dos mais importantes pontos turísticos do

município. A pavimentação com pedras poliédricas

se estenderá por cerca de 2,6 quilômetros, com

previsão de entrega em 2021. agricultura.pr.gov.br

O Brasil exportou 3,8 milhões de sacas de café em setembro, representando o maior

volume embarcado para o mês e um aumento de 8,6% em comparação com setembro

de 2019. A receita cambial atingiu US$ 457,95 milhões, o que corresponde a um

aumento de 3,6% ante mesmo mês do ano passado. O levantamento foi divulgado nesta

terça-feira pelo Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé). broadcast.com

BRASIL TEM O MELHOR SETEMBRO COM 3,8 MILHÕES DE SACAS DE CAFÉ EXPORTADAS

https://globoplay.globo.com/v/8926890/programa/
https://www.youtube.com/watch?v=jXSL-umMtTw
https://diariodosudoeste.com.br/regiao/adapar-orienta-populacao-sobre-recebimento-de-sementes-nao-encomendadas/
https://tv.tarobanews.com/primeira-hora-1/2020/10/13/atraso-no-plantio-da-soja-preocupa-produtores-95365/v/
https://g1.globo.com/economia/agronegocios/globo-rural/noticia/2020/10/11/seca-prejudica-plantio-de-soja-no-parana.ghtml
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Ceasa-Curitiba-ganha-mais-49-empresas-apos-licitacao
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Estradas-vao-fomentar-agronegocio-e-turismo-em-Ribeirao-Claro
https://www.cecafe.com.br/publicacoes/relatorio-de-exportacoes/
http://broadcast.com.br/cadernos/agro/?id=Wm1Xc21vdnRtUGtWSlozWHYyemF2dz09

