
CORONAVÍRUS

   CASOS NO PARANÁ:

  

               CONFIRMADOS: 63.572

               INTERNADOS: 1.087

               RECUPERADOS: 29.696

               ÓBITOS: 1.577

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

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

No Dia do Suinocultor, o Boletim Semanal sobre a

agropecuária, elaborado pelo Deral, destaca a

recuperação no preço médio recebido pelos

produtores de suínos no Estado. O quilo fechou em

R$ 4,91 ante R$ 4,54 da semana passada, uma alta de

8% no período. Se o comparativo for feito com o

preço médio de junho, o aumento é ainda mais

significativo,  quase 15%.  agricultura.pr.gov.br

O Paraná vem despontando este ano como principal

Estado exportador de mel. No primeiro semestre,

enviou ao exterior 4.987 toneladas, um aumento de

57% sobre o volume de igual período do ano passado,

que somou 3.174 toneladas, segundo o Ministério da

Indústria, Comércio Exterior e Serviços. De janeiro a

junho, as vendas internacionais do Brasil chegaram a

20.262 toneladas, volume 77% maior do que foi

exportado em 2019 quando, no mesmo período, a

marca foi de 11.429 toneladas. agricultura.pr.gov.br
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A Procuradoria Geral do Estado

editou o Decreto n.º 5220, em 21 de

julho, sobre as condutas vedadas

aos agentes públicos no ano

eleitoral de 2020. As normativas

podem ser consultadas no campo

Servidores do site da Seab.

PARANÁ SE DESTACA COMO LÍDER NACIONAL
NAS EXPORTAÇÕES DE MEL

Instagram:@seabparana  Facebook.com/seabpr   Contato: imprensa@seab.pr.gov.br
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CONDUTAS VEDADAS A GESTORES
PÚBLICOS EM ANO ELEITORAL

BOLETIM SEMANAL DESTACA PREÇO PAGO AOS SUINOCULTORES PARANAENSES

http://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-07/INFORME_EPIDEMIOLOGICO_23_07_2020.pdf
http://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-07/INFORME_EPIDEMIOLOGICO_24_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/Saude-divulga-2241-diagnosticos-positivos-e-53-mortes-de-Covid-19
http://www.agricultura.pr.gov.br/Pagina/Conjuntura-Boletim-Semanal-122020
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Boletim-semanal-agropecuario-destaca-suinocultura
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Parana-se-destaca-como-lider-nacional-nas-exportacoes-de-mel
http://www.agricultura.pr.gov.br/Pagina/Manual-sobre-condutas-vedadas-aos-gestores-publicos
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/


NOTÍCIAS AGRÍCOLAS – O
técnico do Deral Edmar Gervásio
foi entrevistado pelo Notícias
Agrícolas sobre o milho
paranaense.

noticiasagricolas.com.br

TNONLINE- Matéria destaca as
ações do programa Compra
Direta Paraná em Apucarana. 

tnonline.uol.com.br

FAEP -Reportagem sobre a
cigarrinha do milho tem
entrevista com o servidor do
IDR-Paraná Claudinei Minchio.

sistemafaep.org.br
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NA MÍDIA
Em comemoração ao Dia do Agricultor Familiar, 25 de

julho, conheça a história do casal Paulo e Sirlene

Istchuk, de Borrazópolis, que investiu na agroindústria

para dobrar a renda. O resultado foi possível com o

apoio do IDR-Paraná. emater.pr.gov.br

AGRICULTOR FAMILIAR DOBRA RENDA COM
AGROINDÚSTRIA

INDÚSTRIA DE ALIMENTOS OPERA
EM 97% E VENDAS CRESCEM 
A indústria de alimentos, um dos

mais importantes segmentos do

parque fabril do Estado, é o setor

com o mais elevado nível de

operação no Paraná atualmente,

alcançando 97,2% do patamar pré-

pandemia. Os dados constam no

boletim conjuntural elaborado

pelas secretarias de Fazenda e

Planejamento e Projetos

Estruturantes. O boletim

demonstra que as vendas do ramo

de alimentos acompanharam o

movimento dos supermercados e

apresentam alta. aen.pr.gov.br

 AGRONEGÓCIO É TEMA DE ENCONTRO ENTRE O
GOVERNADOR E O EMBAIXADOR DO IRÃ
O governador Carlos Massa Ratinho Junior recebeu

nesta sexta-feira o embaixador do Irã no Brasil,

Hossein Gharibi, para conversar sobre agronegócio e a

relação comercial dos dois países. O Irã é o principal

comprador do milho paranaense e um dos principais

destinos dos produtos do Estado no Oriente Médio. Na

balança comercial, o Paraná importa grandes

quantidades de ureia do país asiático. aen.pr.gov.br

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)

publicou o documento Brasil Pós Covid-19. O trabalho

tem uma série de propostas com vistas a acelerar o

desenvolvimento sustentável do país, baseadas em

quatro eixos: reconstrução das cadeias de produção,

inserção internacional, investimento em infraestrutura

e proteção de populações vulneráveis. ipea.gov.br

IPEA APRESENTA ESTUDO COM PROPOSTAS DE
DESENVOLVIMENTO APÓS A PANDEMIA

https://www.noticiasagricolas.com.br/videos/milho/264468-segunda-safra-de-milho-2020-no-parana-e-a-melhor-da-historia-na-relacao-custo-de-producao-x-preco-de.html#.Xxr9cVVKjIU
https://tnonline.uol.com.br/noticias/apucarana/compra-emergencial-beneficia-entidades-com-produtos-da-agricultura-familiar-472261
https://sistemafaep.org.br/milho-safrinha-sofre-com-a-cigarrinha-do-milho/
https://sistemafaep.org.br/milho-safrinha-sofre-com-a-cigarrinha-do-milho/
http://www.emater.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=5855&tit=Agroindustria-pode-dobrar-renda-de-agricultores-familiares-com-o-apoio-do-IDR-Parana
http://www.aen.pr.gov.br/arquivos/2207_BOLETIMCONJUNTURALINTEGRA.pdf
http://www.aen.pr.gov.br/arquivos/2207_BOLETIMCONJUNTURALINTEGRA.pdf
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=108034&tit=Industria-de-alimentos-opera-em-97-e-vendas-crescem-no-ano
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=108044&tit=Agronegocio-e-tema-de-encontro-do-governador-e-o-embaixador-do-Ira--
https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/relatorio_institucional/200521_riI_o_brasil_a_pos_covid_19.pdf
https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=36144&catid=4&Itemid=2

