
CORONAVÍRUS

   CASOS NO PARANÁ:

  

               CONFIRMADOS: 67.276

               INTERNADOS: 1.053

               RECUPERADOS: 30.892

               ÓBITOS: 1.682

   Fonte: Informe Epidemiológico da  
 Sesa em 27 de julho de 2020. 

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

O adubo produzido a partir do

lodo de esgoto da Sanepar, em

2019, aumentou a produtividade

de 2.600 hectares beneficiando

122 agricultores de 46 cidades,

segundo o balanço do

Programa de Uso Agrícola do

Lodo. O lodo é aproveitado

como corretivo de solo e fonte

de nutrientes, aumentando a

eficiência das culturas. No ano

passado, a Sanepar destinou

mais de 27 mil toneladas de

lodo, gerado nas estações de

tratamento de esgoto.

aen.pr.gov.br

A Cooperativa de Reforma Agrária e Erva-mate

(Copermate), de Santa Maria do Oeste, vai agregar

mais valor à produção com a ajuda do Governo do

Estado. Um convênio de R$ 406 mil garantiu a

aquisição de uma máquina de envase de chás em

sachê.A entidade foi a primeira colocada no edital do

programa Coopera Paraná, da Secretaria de Estado

da Agricultura e do Abastecimento. A Copermate já

exporta produtos para países como França,

Alemanha e Estados Unidos. agricultura.pr.gov.br
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SANEPAR AMPLIA DISTRIBUIÇÃO
DE ADUBO PARA AGRICULTORES

HACKATHON ONLINE BUSCA INOVAÇÕES PARA
ESCOLAS AGRÍCOLAS DO PARANÁ
Na terça-feira (28), data em que é comemorado o

Dia do Agricultor, o Governo do Estado, em parceria

com a Federação dos Trabalhadores Rurais e

Agricultores Familiares do Estado do Paraná

(Fetaep), promove o Pense Agro, um hackathon

online que busca fomentar a cultura da inovação na

agricultura familiar e desenvolver soluções

tecnológicas para os colégios agrícolas. aen.pr.gov.br

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_27_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-acumula-mais-de-67-mil-diagnosticos-positivos-e-16-mil-obitos-pela-Covid-19
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=108077&tit=Sanepar-amplia-distribuicao-de-adubo-para-agricultores
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Estado-ajuda-cooperativa-ampliar-exportacao-de-erva-mate
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=108029&tit=Hackathon-online-busca-solucoes-inovadoras-para-escolas-agricolas


HOJE CENTRO SUL – Jornal fala
da safra de milho e feijão na
região Sul e entrevista a chefe
do Núcleo da Seab em Irati,
Adriana Baumel.
hojecentrosul.com.br

COCARI– Matéria especial sobre
o Concurso Café Qualidade
Paraná entrevista o economista
do Deral Paulo Franzini.
facebook.com

FAEP -Reportagem sobre o
trabalho do Paraná pelo
reconhecimento como área livre
de febre aftosa sem vacinação
entrevista o gerente de Saúde
Animal da Adapar Rafael
Gonçalves Dias.
sistemafaep.org.br
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NA MÍDIA
As importações de soja brasileira pela China em junho

bateram recorde, com 91% a mais que no mesmo mês

de 2019. Foram 10,51 milhões de toneladas

demandadas, sobretudo em razão da recuperação do

rebanho suíno depois de surtos de peste suína. Dos

EUA, a importação está em decadência - 56,5% inferior

a junho do ano passado. br.reuters.com

IMPORTAÇÃO CHINESA DE SOJA BRASILEIRA
BATE RECORDE EM JUNHO

PRODUÇÃO DE AÇÚCAR CRESCE 55,6% EM JULHO;
ETANOL BAIXA 2,31%
As usinas e destilarias do Centro-Sul do País

processaram 46,54 milhões de toneladas nos primeiros

15 dias de julho. O volume é 13,52% superior ao mesmo

período do ano passado. A produção de açúcar

aumentou 55,60%, enquanto o de etanol baixou 2,31%.

Os dados foram divulgados  pela União da Indústria de

Cana-de-Açúcar (Unica). unica.com.br

TRT SUSPENDE AÇÕES EM UNIDADES DA COOPAVEL
O Tribunal Regional do Trabalho (TRT) no Paraná

determinou a suspensão, a partir de 1.º de agosto, das

atividades nas unidades Friaves e Frisuínos, da

Coopavel. A cooperativa também deve realizar

triagem médica e testagem de coronavírus em todos

os empregados. mpt.mp.br

A bioeletricidade (que inclui as biomassas) aumentou em 7% a oferta para a rede elétrica de

janeiro a junho em comparação com o mesmo período em 2019. Foram 10.882 GWh, que

equivale a suprir 5,6 milhões de residências durante todo o ano de 2020, com economia de 4%

em reservatórios. O Paraná é o quarto estado em oferta, com 9% do total. canalenergia.com.br

BIOELETRICIDADE CRESCEU 7% NO SEMESTRE

ARGENTINA ELIMINA 85% DOS
GAFANHOTOS
O Serviço Nacional de Sanidade e

Qualidade Agroalimentar da

Argentina confirmou a eliminação

de 80% a 85% da nuvem de

gafanhotos que estava na

província de Entre Rios, fronteira

com o Uruguai. O Senasa afirma

que a nuvem não deve mais se

formar, mas o rastreamento

continua. agrolink.com.br

https://hojecentrosul.com.br/safras-de-milho-e-de-feijao-foram-34-maiores-na-regiao
https://www.facebook.com/deralseabpr/posts/726632651233904
https://sistemafaep.org.br/mesmo-com-pandemia-parana-se-mantem-na-trilha-do-novo-status-sanitario/?fbclid=IwAR1s68Eh6D_yi-_AlWl1nN26nE_G7Emtrkv_oevURY-vsKO236B1d3Lvdnk
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKCN24R0O9-OBRBS
https://unica.com.br/noticias/moagem-atinge-4654-milhoes-de-toneladas-nos-primeiros-quinze-dias-de-julho/
https://mpt.mp.br/pgt/noticias/coopavel-devera-suspender-atividades-em-unidades-de-aves-e-suinos-e-realizar-triagem-medica-e-testagem-em-todos-os-seus-empregados
https://www.canalenergia.com.br/noticias/53141331/bioeletricidade-injetou-na-rede-10-889-gwh-no-primeiro-semeste
https://www.agrolink.com.br/noticias/argentina-elimina-85--dos-gafanhotos_437170.html

