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PANDEMIA REFORÇA A IMPORTÂNCIA DO
PROGRAMA LEITE DAS CRIANÇAS PARA O PR

CORONAVÍRUS
CASOS NO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 79.984
INTERNADOS: 1.251
RECUPERADOS: 42.896
ÓBITOS: 2.028
Fonte: Informe Epidemiológico da
Sesa em 3 de agosto de 2020.

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

O Programa Leite das Crianças é apontado pela
população de baixa renda como instrumento ágil e
eficaz para combater a fome e a desnutrição infantil.

PAVIMENTAÇÃO NOVA CHEGA
A 1.700 QUILÔMETROS
Com apoio do Governo do

Ele atende crianças de 6 meses a 3 anos de idade com Estado, municípios reforçam
o fornecimento de um litro de leite por dia. Com 17

melhorias com pavimentação de

anos de existência, é um dos programas mais

1,7 mil km de vias urbanas, entre

longevos do Estado. Atualmente, atende 110 mil

2019 e 2020. A Seab investiu

crianças que, somente este ano, receberam

R$ 46 milhões em 59 convênios

24.057.960 litros de lei, com investimento de R$ 56

para estradas rurais em todas as

milhões. agricultura.pr.gov.br

regiões do Estado. aen.pr.gov.br

NOVOS PROCEDIMENTOS QUALIFICAM A CERTIFICAÇÃO FITOSSANITÁRIA
Os novos procedimentos para certificação

fitossanitária de origem e consolidada, previstos
na Portaria nº 130 da Adapar, estão ajudando a
agilizar e padronizar o serviço de defesa vegetal.
Publicada em julho, a Portaria tem o objetivo de
regulamentar a utilização do Sistema de Defesa
Sanitária Vegetal (SDSV) pelos responsáveis
técnicos habilitados. agricultura.pr.gov.br
Instagram:@seabparana Facebook.com/seabpr Contato: imprensa@seab.pr.gov.br

ITAIPU FAZ OPERAÇÃO ESPECIAL PARA AJUDAR
PARAGUAI A ESCOAR SAFRA DE SOJA

A hidrelétrica de Itaipu aumentou, nesta segunda-feira,
a produção de energia. A ação possibilita a retomada
da exportação paraguaia pela hidrovia do Rio Paraná. A
medida, que já tinha sido tomada há dois meses, em
razão da estiagem prolongada, vai vigorar até 16 de
agosto. itaipu.gov.br

NA MÍDIA
NP DIÁRIO – O secretário

Norberto Ortigara concedeu
entrevista ao jornal, abordando
investimentos previstos para o
Norte Pioneiro.
npdiario.com
RPC – A edição de sábado do Bom

Dia Paraná, da RPC, fez alerta
sobre o prazo para uso do Cartão
Comida Boa, com participação do
secretário Norberto Ortigara.

ARGENTINA RETIRA INTERVENÇÃO DA VICENTIN

globoplay.globo.com

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, anulou
seu decreto que ordenava intervenção na
agroexportadora Vicentin, uma das maiores do país. A
comunicação foi feita pelo presidente, em postagem
no Twitter, na sexta-feira (31). A intervenção tinha sido
decretada em junho, mas teve efeito limitado, em
razão de decisão garantindo que os administradores
originais gerissem a empresa. br.reuters.com

G1 - Reportagem sobre a produção

de trigo no Paraná cita o
engenheiro agrônomo do Deral
Carlos Hugo Godinho.
g1.globo.com

RS SERÁ AUDITADO COM VISTAS À RETIRADA DE VACINA CONTRA FEBRE AFTOSA

Auditores do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento iniciam nesta terçafeira (04) a avaliação do cumprimento de 18 apontamentos feitos no ano passado
como uma das exigências para que o Rio Grande do Sul obtenha o status de zona
livre de febre aftosa sem vacinação. Entre elas está a aquisição de 72 veículos e a
contratação de 150 auxiliares administrativos. O trabalho será feito de forma virtual e
terá a duração de dois dias. agricultura.rs.gov.br

GRUPO 3CORAÇÕES ASSUME OPERAÇÃO DE CAFÉ DA MITSUI ALIMENTOS
O Grupo 3corações ampliou ainda mais sua participação no mercado de café, com a
aquisição das operações de café torrado e moído da Mitsui Alimentos. O negócio, de R$
216 milhões, foi aprovado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômico (Cade). Ao
já líder mix da empresa no segmento somam-se agora as marcas Café Brasileiro, .brGold
(cafés especiais), 3 Fazendas, Premiado, Café Superior e Bandeira. br.reuters.com
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