
CORONAVÍRUS

CASOS NO PARANÁ:

  

               CONFIRMADOS: 46.601

               INTERNADOS: 1.122

               RECUPERADOS: 16.565

               ÓBITOS: 1.181

Fonte: Informe Epidemiológico da
Sesa em 15 de julho de 2020. 

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

Agroindústrias que fazem parte do Consórcio

Intermunicipal para o Desenvolvimento Rural e

Sustentável da Região Central do Paraná (Cid

Centro), e estiverem regularizadas no Sistema de

Inspeção Municipal (SIM), poderão, a partir desta

quarta-feira (15), comercializar legalmente os

produtos de origem animal nos mercados dos 30

municípios. Até agora, uma agroindústria instalada

em um município com 2 mil ou 3 mil habitantes

tinha apenas esse público como alvo para suas

vendas. Com a comercialização permitida a todo o

Cid Centro, os potenciais clientes ampliam-se para

570 mil. agricultura.pr.gov.br

CONSÓRCIO MULTIPLICA MERCADO DE
AGROINDÚSTRIAS DA REGIÃO CENTRAL
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GOVERNADOR GARANTE APOIO À
TECNOLOGIA NA AGRICULTURA

Nesta quinta-feira (16), às 9 horas, o Banco do

Brasil realiza uma transmissão ao vivo para

divulgar o Plano Safra. O evento contará com a

participação do secretário Norberto Ortigara. A

live pode ser acompanhada pelo link

bit.ly/LiveSafra

BANCO DO BRASIL DIVULGA PLANO SAFRA 

O governador Carlos Massa

Ratinho Junior e o secretário

estadual da Agricultura e do

Abastecimento Norberto Ortigara

participaram, na tarde desta

quarta-feira (15), do lançamento

virtual da Feira Digital Agro 2021,

organizada pela Cooperativa

Frísia, de Carambeí. O evento será

realizado entre 13 e 15 de julho de

2021, no Expo Barigui, em

Curitiba. Ratinho Junior afirmou

que o compromisso com o Estado

e com o agronegócio é promover

cada vez mais a tecnologia.

agricultura.pr.gov.br

http://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-07/informe_epidemiologico_09_07_2020.pdf
http://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-07/INFORME_EPIDEMIOLOGICO_15_07_2020.pdf
http://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Parana-tem-37-mil-casos-confirmados-de-Covid-19
http://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Parana-soma-46601-casos-e-1181-mortos-pela-Covid-19
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Consorcio-multiplica-mercado-de-agroindustrias-da-regiao-Central
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
http://bit.ly/LiveSafra
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Governador-garante-apoio-solucoes-tecnologicas-na-agricultura


G1 – Reportagem aborda o

recolhimento de mais de 200 mil

vouchers do programa Comida

Boa, que não foram retirados por

potenciais beneficiados.

g1.globo.com

O PRESENTE – Jornal fala sobre

assinatura de termo de fomento

para efetivar projeto de produção

e beneficiamento de cera de

abelha. Cita o chefe do Núcleo

Regional da Seab em Toledo,

Paulo Roberto Salesse.

opresente.com.br

TRIBUNA DO VALE – Matéria

trata de novo programa em

parceria com a Seab com

objetivo de incentivar a

fruticultura em Ribeirão Claro.

tribunadovale.com.br

JORNAL DA MANHÃ - Matéria

sobre a safra de trigo na região

dos Campos Gerais tem

entrevista com o economista do

Deral Luiz Alberto Vantroba.

m.jornaldamanha.info

REUTERS - Reportagem sobre a

safra paranaense ouviu os

técnicos do Deral Edmar

Gervásio e Carlos Hugo Godinho.

br.reuters.com
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NA MÍDIA

O projeto Renda Agricultor Familiar, ação do

programa Nossa Gente criada em 2015 para ajudar

famílias que vivem no campo, já atendeu até o

momento mais de 5,6 mil famílias de 156 municípios.

Para ampliar a proposta de renda do agricultor, e

focar em ações coletivas de grupos familiares e

comunitários que incluam famílias indígenas e

quilombolas, o Governo do Estado criou a

modalidade de Inclusão Produtiva Solidária. O

programa também conta com apoio da Seab e do

IDR- Paraná. aen.pr.gov.br

PROJETO DESENVOLVERÁ AÇÕES COLETIVAS
COM FAMÍLIAS RURAIS

PARANÁ LIDEROU CONTRATAÇÃO DE SEGURO
RURAL NO PSR EM 2019
O Paraná manteve, em 2019, a liderança na

contratação de seguro rural, pelo Programa de

Subvenção ao Prêmio Seguro Rural (PSR). Relatório

do Ministério da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento mostra que foram contratados, no

Paraná, mais de 38,1 mil apólices, o que representa

40% do volume de contratos firmados no ano. As

subvenções federais totalizaram R$ 130,2 milhões. As

culturas que mais recorreram ao seguro foram: soja,

milho safrinha e trigo. sistemafaep.org.br

PARANÁ TEM 38 PROJETOS APROVADOS PARA
O PAA CDS 2020
Agricultores paranaenses vão produzir mais de 2

mil toneladas de hortigranjeiros por meio do

Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), na

modalidade Compra com Doação Simultânea

(CDS). O programa da Companhia Nacional de

Abastecimento (Conab) vai garantir 38 projetos, em

investimento superior a R$ 6 milhões. Serão

beneficiados 885 agricultores familiares, com vistas

a atender ao menos 21 mil pessoas em situação de

risco alimentar e nutricional. conab.gov.br

https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2020/07/14/mais-de-200-mil-cartoes-do-programa-comida-boa-serao-devolvidos-ao-governo-estadual.ghtml
https://www.opresente.com.br/parana/seab-e-apioeste-firmam-plano-para-implementacao-de-projeto-de-producao-de-cera/
https://tribunadovale.com.br/index.php/programa-de-fruticultura-iniciara-com-10-produtores/
https://m.jornaldamanha.info/safra/330442/safra-de-trigo-tem-bom-desenvolvimento-na-regiao
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKCN24F263-OBRBS
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=107884&tit=Projeto-desenvolvera-acoes-coletivas-com-familias-rurais
https://sistemafaep.org.br/parana-manteve-lideranca-em-contratacao-de-seguro-rural-em-2019/
https://www.conab.gov.br/ultimas-noticias/3505-parana-agricultura-familiar-tem-38-projetos-aprovados-no-paa-cds-2020

