3 DE ABRIL DE 2020 | EDIÇÃO 10

BOLETIM INFORMATIVO DA
ASSESSORIA DE IMPRENSA
Newsletter da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento

INVESTIMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
AUMENTAM PRODUTIVIDADE

CORONAVÍRUS
A Sesa confirmou mais 50 casos
de coronavírus no Paraná nesta
sexta-feira (3): em Curitiba (16), Foz
do Iguaçu (10), Medianeira (2),
Maringá (2), Cascavel (2), Londrina
(3), Sarandi (1), Araucária (1),
Campo Magro (1), Colombo (1),
Araruna (1), Paranaguá (1), Pinhais
(1), União da Vitória (1), Campina
Grande do Sul (1), Campo Mourão
(1), Telêmaco Borba (1), Cambé (1),
São José dos Pinhais (2), e
Piraquara (1). O Estado soma 307
casos confirmados, 4.182

Com um uma propriedade de seis hectares em
Janiópolis, na região Centro-Oeste do Paraná, os

descartados e 411 em
investigação: www.saude.pr.gov.br

produtores rurais Valdirene e Mário Mataran, que

QUER AJUDAR NO COMBATE AO

trabalham com bovinocultura de leite e
olericultura, tinham dificuldade em aumentar a

CORONAVÍRUS NO PARANÁ?
Você pode ajudar nas ações de

renda. O crédito qualificado, ou seja, com análise

combate ao coronavírus, seja com

de onde o recurso deve ser empregado para

doações ou trabalho voluntário,

garantir retorno, foi um dos fatores que ajudou a

por meio de três canais: a Defesa

melhorar o desempenho da propriedade, além da

Civil do Paraná; o Banco de

dedicação, da adoção de novas práticas de

Voluntários da Superintendência

produção, e da orientação dos extensionistas do

de Ação Solidária e o

Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná

aplicativo Paraná Solidário. Visite o

Iapar-Emater. Para conhecer a história deles,

site para saber mais:

acesse www.agricultura.pr.gov.br

www.coronavirus.pr.gov.br
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CATIVA PODE PRODUZIR LEITE
EM PÓ PARA REDUZIR PERDAS
Uma das alternativas apresentadas
pelo Sistema Seagri, com objetivo de
reduzir a perda de leite devido ao
decréscimo no consumo, é a
transformação do produto fluido em
pó pela Cativa – Cooperativa
CONSUMO DE FEIJÃO NO BRASIL CAIU PELA
METADE EM 15 ANOS, DIZ ESTUDO DO IBGE
O arroz com feijão, dupla clássica na

alimentação do brasileiro, teve uma redução
considerável nas quantidades adquiridas no
consumo domiciliar. É o que mostra uma
análise histórica do módulo Avaliação
Nutricional da Disponibilidade Domiciliar de
Alimentos da Pesquisa de Orçamentos
Familiares (POF) 2017/2018, divulgada hoje (3)
pelo IBGE. Em 15 anos, a quantidade média

Agroindustrial de Londrina. Para isso,
é preciso que os laticínios
interessados entrem em contato
com a cooperativa, que será uma
prestadora de serviços, e ajustem
detalhes sobre data de entrega e
retirada do produto, volume, custos
que assumirão e outras questões
operacionais. As informações sobre o
processo foram enviadas pelo

per capita anual de feijão caiu 52%, variando

secretário Norberto Ortigara às

de 12,394 kg, na edição 2002/2003 da

chefias de núcleos para serem

pesquisa, para 5,908 kg em 2017/2018. Já a

repassadas aos laticínios. A princípio,

quantidade de arroz caiu 37% no período, de

a capacidade de transformação

31,578 kg para 19,763 kg. Leia no site do IBGE.

disponível é de 500 mil litros/dia.

MINISTÉRIO TEM CANAL EXCLUSIVO ONLINE

DERAL PUBLICA RELATÓRIO
COMPLETO DO VBP 2018

Demandas de entidades relacionadas ao
abastecimento durante a pandemia de
coronavírus podem ser apresentadas online
diretamente no portal Gov.br. O canal criado
pelo Ministério da Agricultura é exclusivo
para o setor agropecuário, com acesso restrito

Está disponível no site da Seab o
relatório do Valor Bruto da Produção
Agropecuária 2018. Os dados foram
consolidados com apoio dos técnicos
do Deral em todos os Núcleos
Regionais, a partir do levantamento do

a representantes autorizados, via CPF. Leia

volume produzido e dos valores de

mais: www.agricultura.gov.br

comercialização dos produtos.
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