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CORONAVÍRUS
CASOS NO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 21.089
INTERNADOS: 820
RECUPERADOS: 5.100

BRDE PRORROGA MAIS DE R$ 1 BILHÃO EM
CONTRATOS NO PARANÁ
O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo
Sul (BRDE) prorrogou o pagamento de 1.445
contratos, representando mais de 800 clientes. O
número corresponde a 82% dos passíveis de
negociação. O saldo dos contratos prorrogados é de
mais de R$ 1 bilhão. Os clientes beneficiados voltarão
a fazer os pagamentos em outubro. aen.pr.gov.br

ÓBITOS: 600
Fonte: Informe Epidemiológico da Sesa
em 29 de junho de 2020.

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

PROJETO AGRO 4.0 ESTÁ ABERTO
PARA CONSULTA PÚBLICA ATÉ 8
DE JULHO
Está aberta, até 8 de julho, a consulta

pública sobre o projeto Agro 4.0,
iniciativa da Agência Brasileira de
Desenvolvimento Industrial (ABDI) e
dos Ministérios da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, e da

O secretário Norberto Ortigara e a chefe do Desan,

Economia. O objetivo é a realização

Márcia Stolarski, realizaram nesta segunda-feira (29)

de projetos pilotos de adoção e

em Curitiba a entrega simbólica de um veículo ao

difusão de tecnologias digitais na

município de Formosa do Oeste. O veículo faz parte

cadeia produtiva do agronegócio. Os

de um dos kits das Centrais Públicas de

projetos serão aplicados junto a
produtores rurais/agroindústrias e
entidades parceiras.
agevolution.canalrural.com.br

Recebimento e Distribuição de Produtos da
Agricultura Familiar, que vão agilizar o
atendimento a entidades assistenciais e famílias
em situação de vulnerabilidade.

Instagram:@seabparana Facebook.com/seabpr Contato: imprensa@seab.pr.gov.br

CHINESES APRESENTAM TRATOR “INTELIGENTE”
MOVIDO A HIDROGÊNIO
O Instituto Nacional de Criação e Inovação de

Máquinas Agrícolas (CHIAIC) e Instituto de Pesquisa

NA MÍDIA
REDE SUL DE NOTÍCIAS - A cevada,

que tem Guarapuava como maior

de Tianjin para Equipamentos Avançados da

produtor, foi destaque na Rede Sul

Universidade de Tsinghua, ambos na China,

de Notícias. O técnico do Deral Dirlei

desenvolveram o primeiro trator movido a

Manfio foi ouvido.

hidrogênio. O ET504-H é inteligente, autônomo e
adota a tecnologia de comunicação móvel 5G,
permitindo controle remoto. Atinge velocidade
máxima de 30 km/h e a bateria de hidrogênio
completa a carga em cerca de 4 horas. focorural.com

www.redesuldenoticias.com.br
JORNAL DE BELTRÃO – O jornal

registrou a entrega de veículos e
equipamentos para Barracão e Flor
da Serra. A presença da chefe do
Núcleo de Francisco Beltrão, Denise
Adamchuk, é citada.
www.jornaldebeltrao.com.br
JORNAL DE BELTRÃO –Destaque

para a participação de quatro
cooperativas, que reúnem 450
agricultores da região de Dois
Vizinhos, no programa Compra
Direta. O chefe do núcleo, Alexandre
Bianchini, foi entrevistado.

DEMANDA POR SOJA VOLTA A CRESCER

www.jornaldebeltrão.com.br

A demanda por óleo de soja voltou a crescer,

RÁDIO EDUCADORA – O chefe do

especialmente para a produção de biodiesel,

Núcleo da Regional de Dois Vizinhos,

revertendo uma tendência que se observava nos

Alexandre Bianchini, participou

últimos meses. Segundo pesquisa do Centro de

nesta segunda-feira do Programa

Estudos Avançados em Economia Aplicada

Sete e Meia, da Rádio Educadora. Ele

(Cepea), muitas unidades processadoras estão com
estoques baixos de óleo, devido a dificuldades na
aquisição de soja em grão. cepea.esalq.usp.br

falou sobre o Compra Direta Paraná
e os convênios celebrados na região.
open.spotify.com

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PROÍBE MAIS UM ABATEDOURO DE EXPORTAR PARA CHINA
O Ministério da Agricultura suspendeu, no fim de semana, a autorização para que a

carne de frango do abatedouro da JBS em Passo Fundo (RS) seja exportada para a
China. É o segundo frigorífico brasileiro a perder a licença em razão de casos da covid19 entre os trabalhadores. Na semana passada, o abatedouro de bovinos Agra, do Mato
Grosso, foi suspenso. g1.globo.com
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