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PARANÁ LIDERA ADESÕES AO SISTEMA DE
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
O Paraná é o estado com mais adesões ao Sistema

CORONAVÍRUS
CASOS NO PARANÁ:

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional

CONFIRMADOS: 56.905

(Sisan). Das 50 novas adesões formalizadas no dia
10 de julho, 34 são de municípios do Paraná,

INTERNADOS: 1.096

conforme informações da Câmara Interministerial
de Segurança Alimentar e Nutricional (Caisan).

RECUPERADOS: 20.564

Dessa forma, o Estado mantém o destaque com
160 municípios, o que corresponde,

ÓBITOS: 1.396

aproximadamente, a 40% das adesões ao Sisan em
todo o território nacional. agricultura.pr.gov.br

Fonte: Informe Epidemiológico da
Sesa em 21 de julho de 2020.

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

BOLETIM DE PLANTIO E COLHEITA
O Deral publicou mais um

relatório resumido da evolução do
plantio e colheita no Paraná, que
mostra a situação das lavouras de
batata, café, cevada, milho e
trigo. agricultura.pr.gov.br

ESTADO SERÁ SEDE DA MAIOR FÁBRICA DE QUEIJOS DO BRASIL
O município de São Jorge D'Oeste vai abrigar a maior
fábrica de queijo do Brasil. A unidade da Piracanjuba
ficará em um espaço de 48,74 hectares, nas margens
da PR-281. O anúncio foi feito nesta terça-feira (21),
em solenidade com a presença do governador Carlos
Massa Ratinho Junior e do secretário Norberto
Ortigara. A previsão inicial de investimento é de R$
80 milhões e a expectativa é de geração de 300
empregos diretos. agricultura.pr.gov.br
Instagram:@seabparana Facebook.com/seabpr Contato: imprensa@seab.pr.gov.br

PORTO EMBARCA VOLUME RECORDE DE FARELO
EM UM ÚNICO NAVIO

NA MÍDIA
TN ONLINE – A Associação dos
Produtores Rurais de Lunardelli terá,
em poucos meses, estrutura para
processar e comercializar mel de
abelhas. Reportagem fala do projeto
desenvolvido pela Seab.
tnonline.uol.com.br

Um novo embarque recorde está sendo realizado no
Corredor de Exportação do Porto de Paranaguá, nesta
semana. No berço 214, o navio E.R Bayonne carrega
104,2 mil toneladas de farelo de soja. Este é o maior
volume de granel de exportação já movimentado pelo
porto. É o segundo carregamento do ano, e da história,
que passa das cem mil toneladas. O outro foi o navio
Pacific South que, em junho, carregou pouco mais de
103 mil toneladas. aen.pr.gov.br

CAMPOS GERAIS RURAL – O chefe
do Núcleo Regional da Seab em
Ponta Grossa, Marcelo Hupalo, e o
Coordenador Estadual de
Sustentabilidade do IDR-Paraná,
Benno Doetzer, participam de uma
live sobre agricultura e preservação.
facebook.com
TERRA VIVA – O técnico do Deral
Edmar Gervásio foi entrevistado sobre
as condições do milho no Paraná no
Jornal Terra Viva. (a partir dos 20min)
tvterraviva.band.uol.com.br

CÂMARA APROVA AUXÍLIO EMERGENCIAL PARA
AGRICULTOR FAMILIAR NA PANDEMIA
DIÁRIO DO SUDOESTE – Matéria
A Câmara dos Deputados aprovou nesta segundafeira (20) o Projeto de Lei 735/20, que prevê medidas
de apoio para agricultores familiares durante o
estado de calamidade pública. O texto, que segue
agora para o Senado, estende o auxílio emergencial
de R$ 600 aos agricultores que ainda não tenham
recebido o benefício. agenciabrasil.ebc.com.br

sobre assinatura de convênio para
obra de calçamento em Francisco
Beltrão cita a chefe do Núcleo
Regional Denise Adamchuk.
diariodosudoeste.com.br

DEMANDA POR VITAMINA C FAZ
BRASIL ELEVAR VENDA DE FRUTAS
A crise provocada pela pandemia

ALIANÇA LÁCTEA SUL BRASILEIRA QUER MAIS impulsionou a venda de frutas
cítricas brasileiras para outros
PRESENÇA INTERNACIONAL
A Aliança Láctea Sul Brasileira, formada por Paraná,

países. Enquanto o volume de

Santa Catarina e Rio Grande do Sul, vai trabalhar a

exportação de frutas em geral

capacitação das empresas do setor para o comércio

caiu 5% no primeiro semestre, em

exterior As estratégias para aproveitar as

relação ao mesmo período de

oportunidades no mercado envolvem maior

2019, a comercialização de

presença em eventos internacionais e criação de

produtos como tangerina, laranja

agência própria de fomento. broadcast.com.br

e limão avançou 12%. terra.com.br
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