
CORONAVÍRUS

   CASOS NO PARANÁ:

  

               CONFIRMADOS: 72.696

               INTERNADOS: 1.266

               RECUPERADOS: 38.448

               ÓBITOS: 1.839

Fonte: Informe Epidemiológico da
Sesa em 30 de julho de 2020. 

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

O restaurante popular do Tuiuti, em Maringá, faz

parte de um grande pacote de investimento do

Governo do Estado com foco na segurança alimentar.

Em Maringá serão três novos locais, em fase de

licitação, fornecendo refeições saudáveis e a preços

acessíveis. Eles se somam ao empreendimento já

existente na Vila Olímpica, ao lado do Estádio Willie

Davids, totalizando quatro restaurantes populares na

cidade. Quando todos estiverem de portas abertas,

praticamente irá dobrar a quantidade de pratos

servidos diariamente. agricultura.pr.gov.br
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NOVOS RESTAURANTES POPULARES VÃO
QUASE DOBRAR ATENDIMENTO EM MARINGÁ
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O Paraná destacou-se

nacionalmente devido ao

recolhimento e destinação

correta de embalagens vazias de

defensivos agrícolas. Foram 6

mil toneladas recolhidas no ano

passado, colocando o Estado na

segunda colocação entre os que

dão a destinação correta. O

programa Campo Limpo,

coordenado pelo Instituto Água

e Terra (IAT), encaminha o

material para as 12 centrais e 58

postos de recebimento no

Estado. aen.pr.gov.br

GOVERNO REPASSA 25 MIL TONELADAS DE
ALIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR
O Governo do Estado já repassou mais de 25 mil

toneladas de alimentos da merenda escolar a

famílias de alunos da rede estadual de ensino,

desde o início da pandemia. Nesta sexta-feira, será

feita a décima entrega dos kits nas escolas

estaduais. Serão mais de 3 toneladas de alimentos

que atenderão as famílias dos 231 mil alunos

beneficiários do Bolsa Família. aen.pr.gov.br

PARANÁ É DESTAQUE EM
DESTINAÇÃO CORRETA DE
EMBALAGENS DE DEFENSIVOS

http://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-07/INFORME_EPIDEMIOLOGICO_30_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/Sesa-registra-2540-confirmacoes-e-47-mortes-pela-Covid-19
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Novos-restaurantes-populares-vao-quase-dobrar-atendimento-em-Maringa
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=108132&tit=Parana-e-destaque-em-destinacao-correta-de-embalagens-de-defensivos
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=108136&tit=Governo-repassa-25-mil-toneladas-dealimentos-da-merenda-escolar


CGN – Texto no site fala do

trabalho realizado pela

Universidade de Maringá em

orientação a caminhoneiros sobre

a covid-19 e cita a ajuda da

Agência de Defesa Agropecuária

do Paraná (Adapar). 

cgn.inf.br

NOTICIAS AGRÍCOLAS – Site fala

sobre o avanço da colheita de

milho no Paraná e entrevista o

analista do Deral, Edmar Gervásio.

noticiasagricolas.com.br

BRASIL61 – O site publicou

reportagem sobre o Consórcio

Intermunicipal Cid Centro. O

trabalho da Seab na articulação

dos municípios é destacado e são

entrevistados os chefes dos

Núcleos de Pitanga, José

Guilherme Camilo, e de Ivaiporã,

Vitória Holzmann. 

brasil61.com

JORNAL DA MANHÃ-
Reportagem sobre o VBP dos

Campos Gerais ouviu o técnico do

Deral Luiz Alberto Vantroba.

m.jornaldamanha.info

A Caixa Econômica Federal pretende colocar cerca de

R$ 50 bilhões em crédito para financiamento rural ao

longo da atual gestão. A informação é do presidente da

instituição, Pedro Guimarães, em evento online

organizado pela Sociedade Nacional da Agricultura.

Para a safra 2020/21, foram colocados R$ 12,1 bilhões à

disposição dos produtores rurais, dos quais R$ 2 bilhões

para a agricultura familiar. sna.agr.br
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NA MÍDIA

ACORDO MERCOSUL/CANADÁ PODE RENDER US$
7,8 BI AO BRASIL

O Instituto Nacional de Colonização e Reforma

Agrária (Incra) lançará em 17 de agosto o Certificado

de Cadastro de Imóveis Rurais (CCIR) referente ao

exercício de 2020, que será emitido

eletronicamente. O documento é indispensável

para desmembrar, arrendar, hipotecar, vender ou

prometer em venda e para partilha amigável ou

judicial. cnabrasil.org.br

CEF PROJETA R$ 50 BI PARA FINANCIAMENTO RURAL

O Digital Agro Connection, programa de inovação

realizado pela Frísia Cooperativa Agroindustrial,

selecionou, para a terceira etapa, 12 startups de um

total de 68 inscritas. Os empreendedores

desenvolvem soluções para a Agropecuária

Sustentável e Agroindústria 4.0 e foram escolhidos de

acordo com pontuações. Conheça cada uma das

selecionadas em .digitalagro.com.br

DIGITAL AGRO SELECIONA 12 STARTUPS PARA
TERCEIRA FASE

A assinatura do acordo de livre comércio entre o

Mercosul e o Canadá pode aumentar em US$ 7,8

bilhões a receita das exportações brasileiras de

produtos agropecuários. O estudo foi realizado pela

Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil e

aponta as carnes, cereais, farinhas, frutas e complexo

soja como setores com mais possibilidades de

benefício. cnabrasil.org.br

INCRA VAI LANÇAR CCIR DE FORMA ELETRÔNICA

https://cgn.inf.br/noticia/196742/uem-atendeu-e-orientou-20-mil-pessoas-sobre-a-covid-19-em-duas-divisas-do-estado
https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/milho/264812-colheita-do-milho-avanca-para-26-do-total-no-parana-diz-deral.html#.XyK8dIpKjIU
https://brasil61.com/noticias/pequenas-agroindustrias-do-parana-comemoram-acesso-a-meio-milhao-de-consumidores-bras201069
https://m.jornaldamanha.info/safra/332296/vbp-da-regiao-cresce-66-em-2019-e-atinge-r-1173-bi
https://www.sna.agr.br/caixa-economica-devera-disponibilizar-r-50-bilhoes-de-credito-para-o-financiamento-rural/
https://www.cnabrasil.org.br/noticias/incra-lanca-certificado-de-cadastro-de-imoveis-rurais-em-17-de-agosto
https://digitalagro.com.br/2020/07/24/digital-agro-connection-divulga-a-lista-das-12-startups-selecionadas-para-a-3a-etapa-do-programa/
https://www.cnabrasil.org.br/noticias/cna-lanca-estudo-inedito-sobre-acordo-de-livre-comercio-entre-mercosul-e-canada

