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CORONAVÍRUS
CASOS NO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 55.294
INTERNADOS: 1.073

CALÇAMENTO LEVA PROSPERIDADE
COMUNIDADE DE PRUDENTÓPOLIS

A

Quase mil moradores de Prudentópolis serão

beneficiados ainda neste mês com pavimentação
poliédrica com pedras irregulares em um trecho de
6,31 quilômetros por seis metros de largura que liga
a comunidade de Ponte Alta à sede do distrito de

RECUPERADOS: *

Patos Velhos. A estrada faz parte do Programa de

ÓBITOS: 1.338

Conservacionistas (Estradas da Integração), criado

Estradas Rurais Integradas aos Princípios
pela Secretaria da Agricultura e do Abastecimento.

Fonte: Informe Epidemiológico da
O investimento do Estado, de R$ 1,7 milhão, faz
Sesa em 20 de julho de 2020. * Número
parte de um pacote de R$ 46 milhões em
não divulgado até as 19 horas.
Leia mais: www.saude.pr.gov.br
pavimentação rural. agricultura.pr.gov.br

GOVERNO PROPÕE R$ 100 MI
PARA COMPRA DE VACINA
O Governo do Estado apresentou

nesta segunda-feira (20) uma
emenda ao projeto de lei
248/2020, que dispõe sobre a Lei
de Diretrizes Orçamentárias (LDO)
para o exercício de 2021, para
alocar R$ 100 milhões no caixa da
Secretaria de Saúde para
aquisição de vacinas contra o
novo coronavírus. aen.pr.gov.br
ESTADO FEZ NOVO CARREGAMENTO NOS CARTÕES COMIDA BOA NO SÁBADO
O Governo do Estado depositou no sábado (18) a terceira parcela de R$ 50 do Cartão

Comida Boa, beneficiando cerca de 794 mil paranaenses que retiraram os vouchers
em todos os 399 municípios, entre abril e julho. O valor pode ser usado
exclusivamente para a compra de gêneros alimentícios da cesta básica nos
estabelecimentos comerciais previamente cadastrados. agricultura.pr.gov.br
Instagram:@seabparana Facebook.com/seabpr Contato: imprensa@seab.pr.gov.br

EXTENSÃO RURAL LEVA
FAMÍLIAS DE AGRICULTORES

SANEAMENTO

A

NA MÍDIA
GLOBO RURAL - Reportagem
deste domingo sobre a produção
de milho no Paraná utiliza os
dados do Deral.
g1.globo.com

Duas comunidades rurais de União da Vitória
passaram a contar com serviço de saneamento
básico. A prefeitura, o Grupo Gestor do Programa
Estadual de Microbacias e o IDR-Paraná se
juntaram para implantar projetos de saneamento e
tratamento de dejetos humanos, com recursos do
Programa Estadual de Gestão de Solo e Água em
Microbacias Hidrográficas. A iniciativa beneficia 35
famílias de agricultores familiares. emater.pr.gov.br

EMBRAPA LANÇA PESQUISA ONLINE
COMERCIALIZAÇÃO DA ERVA-MATE

SOBRE

A Embrapa Floresta, em parceria com a Câmara
Setorial Nacional da Erva-Mate, lançou pesquisa
sobre a comercialização da erva-mate no Brasil. O
questionário, dirigido às indústrias ervateiras, vai
traçar o perfil comercial e identificar oportunidades
de expansão do mercado. embrapa.br

GAZETA DO POVO – O secretário
Norberto Ortigara é um dos
entrevistados na reportagem
"Soja lidera “escudo do agro”
contra impacto econômico da
Covid no interior".
gazetadopovo.com.br
FOLHA DE LONDRINA – O
economista do Deral Paulo
Frazini foi entrevistado pela Folha
de Londrina em reportagem
sobre os 45 anos da Geada Negra.
folhadelondrina.com.br
CANAL DO BOI – O técnico do
Deral Fábio Mezzadri foi
entrevistado pelo Programa Bom
Dia Produtor sobre a pecuária de
corte no Paraná.
youtube.com (a partir dos
27min13s)

NUVEM DE GAFANHOTOS VOLTA A PREOCUPAR PLATAFORMA ACOLHE DENÚNCIAS
SOBRE VENDA CASADA EM CRÉDITO
AGRICULTORES BRASILEIROS
A nuvem de gafanhotos que está na Argentina volta O Ministério da Agricultura lançou,
nesta segunda-feira (20), uma
a preocupar agricultores no sul do Brasil. Com as
temperaturas mais altas, a expectativa é de que ela

plataforma de denúncias de

possa chegar ao Rio Grande do Sul até quarta-feira

práticas de vendas casadas em

(22). A previsão foi feita no sábado (19) pelo governo

serviços financeiros para

do Rio Grande do Sul. A nuvem está estável, em

produtores rurais. As reclamações

Corrientes, na Argentina, a 130 km de Barra do

podem ser feitas de forma

Quaraí. agenciabrasil.ebc.com.br

anônima. gov.br/agricultura
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