
 

CORONAVÍRUS

CASOS NO PARANÁ:

  

               CONFIRMADOS: 16.769
                     

               INTERNADOS: 535
 

               RECUPERADOS: 4.598                                 

 

               ÓBITOS: 510
 

 

Fonte: Informe Epidemiológico da Sesa
em 24 de junho de 2020.  
 

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

 

 

 

 

 

Aproximadamente 34 quilômetros de estradas rurais

em sete municípios da Região Noroeste receberão

trabalhos definidos em projetos técnicos a partir do

próximo semestre. A assinatura de um convênio

entre o Consórcio Intermunicipal para Conservação

da Biodiversidade das Bacias do Rio Xambrê e

Piquiri (CIBAX) e a Seab garantiu a aquisição de 151

mil litros de óleo diesel para abastecer maquinário e

veículos da Patrulha Rural. O CIBAX integra os

municípios de Brasilândia do Sul, Cafezal do Sul,

Francisco Alves, Iporã, Pérola, Xambrê e Umuarama.

A iniciativa faz parte do Programa Estradas Rurais

Integradas aos Princípios e Sistemas

Conservacionistas – Estradas da Integração,

gerenciado pelo Departamento de Desenvolvimento

Rural Sustentável (Deagro). www.agricultura.pr.gov.br
O governador Carlos Massa

Ratinho Junior confirmou o

investimento de cerca de R$ 2,6

bilhões em infraestrutura no

Estado. Do total, cerca de R$ 600

milhões serão aplicados na

modernização da malha rodoviária.

O foco é ampliar a capacidade de

transporte de cargas e, assim,

alavancar a economia. O anúncio

foi feito na terça-feira (23), durante

reunião por videoconferência com

dirigentes do Sistema Ocepar. Leia

mais: www.aen.pr.gov.br
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CONVÊNIO BENEFICIA ESTRADAS RURAIS
DE SETE MUNICÍPIOS

GOVERNO VAI APLICAR R$ 2,6
BILHÕES EM OBRAS DE
INFRAESTRUTURA

http://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-06/INFORME_EPIDEMIOLOGICO_24_06_2020.pdf
http://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-06/INFORME_EPIDEMIOLOGICO_23_06_2020.pdf
http://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Sesa-divulga-1097-diagnosticos-positivos-numero-e-maior-do-que-soma-dos-primeiros-41-dias
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Convenio-beneficia-estradas-rurais-de-sete-municipios
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=107567&tit=Governo-vai-aplicar-R-26-bilhoes-em-obras-de-infraestrutura
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/


XV CURITIBA - O secretário Norberto

Ortigara participou da inauguração da

primeira Fazenda Urbana do Brasil

nesta quarta-feira em Curitiba. 

Saiba mais: xvcuritiba.com.br

 

TV SUDOESTE - Reportagem do

Sudoeste Notícias destacou assinatura

do contrato do Compra Direta Paraná

na região. A chefe no núcleo regional de

Pato Branco, Leunira Tesser, foi

entrevistada: www.agricultura.pr.gov.br

 

No mesmo telejornal, foi ao ar uma

reportagem sobre as lavouras de trigo. O

técnico do Deral, Ivano Carniel, é um

dos entrevistados.

Assista: www.agricultura.pr.gov.br

 

JORNAL DO OESTE - Matéria sobre a

assinatura de um termo de fomento do

programa Coopera Paraná cita o chefe

do núcleo regional da Seab, Paulo

Roberto Salesse: jornaldooeste.com.br

 

 

 

Depois de duas semanas de intervenção estatal,

a família Vicentin retomou o controle da

empresa, uma das maiores processadoras e

exportadoras de alimentos do país. No entanto, a

insegurança jurídica permanece. A vice-

presidente da Argentina, Cristina Kirchner, está

propondo uma comissão das duas casas do

Congresso para investigar a Vicentin e suas

relações com o Banco de la Nación Argentina,

que se suspeita estejam envoltas em fraudes.

Leia mais em www.noticiasagricolas.com.br
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GALERIA DE FOTOS - PROJETO FRUTIFICAR

 

NA MÍDIA

O Projeto Frutificar, implantado desde 2003 no Território Caminhos do Tibagi, que reúne

municípios da região dos Campos Gerais, envolve 230 agricultores familiares. Ali são

produzidas frutas como ameixa, banana, pêssego, ponkan, morango, maçã e maracujá.

O Ministério da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento publicou o cronograma de

liberação do orçamento para o Programa de

Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR) em

2020. A liberação de R$ 955 milhões é mais que o

dobro do valor executado no ano passado.

Estima-se a contratação de cerca de 220 mil

apólices, com cobertura de 15 milhões de 

 hectares e R$ 43 bilhões de valor segurado. Leia

mais em www.gov.br/agricultura

GOVERNO LIBERA ORÇAMENTO DO SEGURO RURAL

SEM SOLUÇÃO NA INTERVENÇÃO ARGENTINA,
FAMÍLIA RETOMA EMPRESA VICENTIN  

https://xvcuritiba.com.br/primeira-fazenda-urbana-do-brasil-e-inaugurada-em-curitiba/
http://www.agricultura.pr.gov.br/Videos
http://www.agricultura.pr.gov.br/Videos
https://jornaldooeste.com.br/toledo/agricultura-familiar-cofatol-assina-termo-de-fomento-com-o-coopera-parana
https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/soja/262357-vicentin-familia-retoma-empresa-apos-duas-semanas-de-intervencao-estatal-mas-sem-solucao.html#.XvOH8aFKjIU
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/governo-anuncia-liberacao-de-orcamento-recorde-para-o-programa-de-seguro-rural-em-2020

