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CORONAVÍRUS
CASOS NO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 27.864

INTERNADOS: 708

RECUPERADOS: 6.997

ÓBITOS: 715

Fonte: Informe Epidemiológico da Sesa em 3 de julho de 2020. Leia mais: www.saude.pr.gov.br

FRUTICULTURA DO PARANÁ GANHA FORÇA COM APOIO DO ESTADO

Um conjunto de investimentos realizados com apoio do Governo do Paraná impulsiona o
crescimento da fruticultura no Estado. Somente em 2020, a Secretaria da Agricultura e do
Abastecimento destinou mais de R$ 1 milhão em recursos para fomentar a atividade em
25 municípios.As ações incluem aquisição de mudas de diversas espécies, qualificação de
agricultores e desenvolvimento de unidades de referência. O objetivo é organizar a cadeia
produtiva, qualificar a produção e ampliar a comercialização das frutas paranaenses,
gerando mais empregos e renda. www.agricultura.pr.gov.br

BOLETIM DESTACA MANDIOCA ENTRE AS CULTURAS PARANAENSES
A Divisão de Conjuntura Agropecuária do Deral divulgou nesta sexta-feira (03) o Boletim

Semanal analisando o estágio de produção e o preço de diversos produtos
agropecuários. Entre os destaques, a mandioca, da qual o Paraná é o segundo produtor
nacional.A previsão é que o Paraná produza cerca de 3,4 milhões de toneladas do
produto. O boletim também traz informações sobre grãos, fruticultura, olericultura,
pecuária de leite e avicultura www.agricultura.pr.gov.br
Instagram:@seabparana Facebook.com/seabpr Contato: imprensa@seab.pr.gov.br

SAÚDE ADOTA MEDIDAS DE PREVENÇÃO E
CONTROLE EM FRIGORÍFICOS
A Secretaria de Estado da Saúde estabeleceu

medidas de prevenção e controle da transmissão do
coronavírus em indústrias de abate e processamento
de carnes (Resolução nº 855/2020). No Paraná, cerca
de 300 frigoríficos empregam mais de 100 mil
pessoas. Entre as medidas, todas as indústrias devem
instituir um plano de contingência para prevenção,
monitoramento e controle da transmissão do
coronavírus. aen.pr.gov.br

NA MÍDIA
HOJE CENTRO SUL – O jornal

Hoje Centro Sul, de Irati,
destacou a entrega de veículo e
uma série de equipamentos ao
município pela Seab, para uso
do Centro de Processamento de
Alimentos. A matéria cita o
secretário Norberto Ortigara e a
chefe do Desan, Márcia Stolarski.
hojecentrosul.com.br
GOVERNO DO ESTADO AGILIZA
REGULARIZAÇÃO
FUNDIÁRIA
PARA MAIS 110 FAMÍLIAS
Agricultores familiares de 15

comunidades de Rosário do Ivaí,
no Vale do Ivaí, vão receber o
mapa e o memorial descritivo das

MAPA DEFINE PRAZOS PARA COMUNICAÇÃO DE propriedades onde vivem, uma
SINISTROS NO PROGRAMA SEGURO RURAL
das etapas do processo de
O Ministério da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento definiu regras referentes a prazos e
procedimentos na comunicação de sinistros e pelas
seguradoras no agendamento de vistorias, no âmbito
do Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro
Rural (PSR). Espera-se que as normas da Resolução
n.º 73 agilizem o atendimento. gov.br/agricultura

regularização fundiária de suas
terras. A documentação, que vai
beneficiar 110 famílias, foi
entregue na quinta-feira (02) pelo
governador Carlos Massa Ratinho
Junior ao prefeito Ilton Shiguemi
Kuroda. aen.pr.gov.br

SILOS PÚBLICOS DO PORTO DE PARANAGUÁ TÊM DESEMPENHO RECORDE
Os silos públicos do Porto de Paranaguá registraram o
maior volume de embarque dos últimos dez anos. A
quantidade de soja, em grão e farelo, somou quase
1,66 milhão de toneladas no primeiro semestre deste
ano, com aumento de 67,8%, em relação ao volume
embarcado pelo complexo em 2019 (cerca de
988,4 mil toneladas). aen.pr.gov.br
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