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PARANÁ VAI COLHER MAIS DE 41 MILHÕES DE
TONELADAS DE GRÃOS NA SAFRA 2019/20

A safra de grãos 2019/20, que está se encaminhando
para o fim, deve ter volume total de 41,01 milhões de
toneladas, de acordo com estimativa do Deral. Isso
representa acréscimo de 5 milhões de toneladas em
relação à safra anterior, que somou 36 milhões de
toneladas. agricultura.pr.gov.br

CORONAVÍRUS
CASOS NO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 75.300
INTERNADOS: 1.273
RECUPERADOS: 40.326
ÓBITOS: 1.899
Fonte: Informe Epidemiológico da
Sesa em 31 de julho de 2020.

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

BOLETIM SEMANAL DESTACA A
CULTURA DO TRIGO NO PR

BENEFICIÁRIOS DO CARTÃO COMIDA BOA
TÊM UMA SEMANA PARA AS COMPRAS

Os beneficiários do Cartão Comida Boa têm prazo
até 7 de agosto para usarem o saldo remanescente
dos vouchers. A partir do dia 8, os valores serão
zerados. Desde abril, o programa atendeu cerca de
800 mil pessoas e deve injetar R$ 117 milhões na
economia paranaense. agricultura.pr.gov.br

O Boletim Semanal elaborado
pelo Departamento de
Economia Rural (Deral) trouxe,
como destaque desta semana, a
boa previsão de safra para a
cultura do trigo no Paraná. A
área, de 1,13 milhão de hectares,
já está toda semeada e esperase produção de 3,7 milhões de
toneladas. Na avaliação técnica,
terminar o mês com estimativa
de safra cheia é um resultado
positivo, pois a geada poderia
ter comprometido a cultura.
agricultura.pr.gov.br
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IDR-PARANÁ COMPLETA 200 DIAS DE EXISTÊNCIA
O Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná –

NA MÍDIA

Iapar-Emater (IDR-Paraná) completou 200 dias de

TOLEDO NEWS – Site fala do

existência. Resultado da junção de Emater, Iapar, CPRA

zeramento do Cartão Comida Boa
depois de 7 de agosto e mostra os
resultados em Toledo.

e Codapar, ele foi concebido para congregar na mesma
instituição a excelência da pesquisa, da assistência
técnica e extensão rural, do fomento e do agronegócio.
agricultura.pr.gov.br

toledobews.com.br
PREFEITURA DE SJP - Matéria

destaca a entrega de
equipamentos ao município para
serviços de manutenção. O chefe
do núcleo regional de Curitiba,
João Carlos Almeida, foi
entrevistado.

IVAIPORÃ QUER SER CAPITAL PARANAENSE DO AÇAÍ
O município de Ivaiporã quer se transformar na

capital paranaense do açaí. O projeto, em parceria
com a Secretaria de Estado da Agricultura e do
Abastecimento e a prefeitura local, ainda dá os

facebook.com
CMN APROVA MEDIDAS DE
AUXÍLIO A AGRICULTORES
O Conselho Monetário Nacional

primeiros passos, mas tem entusiasmado moradores aprovou várias medidas, na noite
de quinta-feira, em benefício do
da cidade. agricultura.pr.gov.br

agro. Entre elas está a redução da
taxa de juros para agricultores
prejudicados pelo ciclone na
região Sul. Também foi
prorrogado para 15 de dezembro o
prazo de vencimento das parcelas
de operações de crédito rural com
atividades prejudicadas pela
pandemia. gov.br/agricultura

MINISTÉRIO ESTABELECE NOVAS NORMAS DE IDENTIDADE DE QUEIJOS

A Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura divulgou quatro
instruções normativas estabelecendo novas normas para padrões de identidade e
qualidade de alguns tipos de queijos. O objetivo é atender mais rapidamente pedidos de
registro de produtos e de alterações existentes. As INs estão no site gov.br/agricultura.
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