
CORONAVÍRUS

   CASOS NO PARANÁ:

  

               CONFIRMADOS: 84.384                                           INTERNADOS: 1.086

               RECUPERADOS: 46.957                                           ÓBITOS: 2.141

Fonte: Informe Epidemiológico da Sesa em 5 de agosto de 2020. Leia mais: www.saude.pr.gov.br

O Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) do Paraná em 2019 atingiu R$ 97,7

bilhões, maior valor nominal já registrado na série. Na comparação com o VBP de 2018,

que foi de R$ 89,78 bilhões, o resultado representa um ganho real de 3%, e um

crescimento nominal – sem os descontos da inflação -, de 9%.As informações são do

Departamento de Economia Rural (Deral). Segundo a técnica responsável pela

compilação dos dados, Larissa Nahirny, a divulgação do relatório final está prevista para

setembro. agricultura.pr.gov.br
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O Departamento de Economia

Rural (Deral) publicou nesta quarta-

feira um boletim conjuntural do

trigo no Paraná. O documento traz

informações sobre o desempenho

do plantio em 2020 e perspectivas

de preços para a cultura. Acesse

pelo site agricultura.pr.gov.br

A Expotécnica, um dos principais eventos

técnicos da agropecuária, terá sua 27.ª edição

realizada de forma virtual. Ela será dividida em

cinco etapas, a primeira será amanhã (06) e as

demais, uma vez por mês, de setembro a

dezembro. Os conteúdos serão apresentados e

permanecerão disponíveis na internet. O evento

é organizado pelo IDR-Paraná com apoio de

diversas outras instituições. emater.pr.gov.br

VBP DO PARANÁ EM 2019 BATE RECORDE E SOMA R$ 97,7 BILHÕES

Instagram:@seabparana  Facebook.com/seabpr   Contato: imprensa@seab.pr.gov.br
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BOLETIM CONJUNTURAL DO TRIGO EXPOTÉCNICA VIRTUAL COMEÇA NA QUINTA

http://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-08/INFORME_EPIDEMIOLOGICO_04_08_2020.pdf
http://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-08/informe_epidemiologico_05_08_2020_.pdf
http://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-08/INFORME_EPIDEMIOLOGICO_04_08_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-registra-2569-casos-e-35-mortes-pela-Covid-19
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/VBP-do-Parana-em-2019-bate-recorde-e-soma-R-977-bilhoes
http://www.agricultura.pr.gov.br/Pagina/Trigo-158
https://www.youtube.com/watch?v=ifGFZ60-OaA
http://www.emater.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=5858&tit=27a-Expotecnica-de-Sabaudia-ganha-formato-digital
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/


O PARANÁ - Reportagem
destacou o desempenho da região

Oeste no Valor Bruto da Produção.

A técnica do Deral responsável

pelo VBP, Larissa Nahirny, foi

entrevistada. oparana.com.br

CBN MARINGÁ - A emissora citou

a Adapar ao dar o alerta sobre

casos de raiva no rebanho

paranaense. cbnmaringa.com.br

CGN -Reportagem destaca o

debate sobre a fumicultura

paranaense realizado em

audiência pública na ALEP e cita o

secretário Norberto Ortigara.

cgn.inf.br

CGN - Matéria fala sobre a parceria

entre a Seab e o Sicoob para

financiamentos por meio do

programa Trator Solidário, do

Governo do Estado. cgn.inf.br
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NA MÍDIA

Governo investe R$ 10,3 milhões na nova estrutura do

Colégio de Educação Profissional do Noroeste, em

Diamante do Norte. Até agora, cerca de 30% da obra foi

concluída. Antigo alojamento de operários da Usina de

Porto Primavera, o espaço atual já não é mais adequado

para receber estudantes. aen.pr.gov.br

COLÉGIO AGRÍCOLA NO NOROESTE TERÁ SEDE
ESPERADA HÁ 11 ANOS

O principal local de

armazenamento de grãos do

Líbano, no porto de Beirute, foi

destruído na explosão dessa terça-

feira (4), o que deixou o país com

menos de um mês em reservas de

grãos, embora ainda haja farinha

suficiente para evitar uma crise,

diz o ministro da economia, Raoul

Nehme. agenciabrasil.ebc.com.br

LÍBANO TEM RESERVAS DE
GRÃOS PARA MENOS DE UM MÊS

CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO RURAL BATE
RECORDE COM R$ 24,15 BILHÕES
O Balanço de Financiamento Agropecuário da Safra

2020/2021, divulgado nesta quarta-feira, aponta que, no

primeiro mês de vigência, foram contratados R$ 24,15

bilhões. Isso representa 50% a mais que o mesmo

período da safra anterior. Há crescimento em todas as

modalidades de financiamento. O destaque está em

investimentos, com R$ 5,2 bilhões. agricultura.gov.br

GOVERNO DO ESTADO RENOVA ARTÉRIAS DE
ESCOAMENTO DA SAFRA EM IVAIPORÃ
O Governo do Estado executa duas obras de

pavimentação com pedras irregulares em Ivaiporã para

renovar artérias de escoamento da safra. São 6,4

quilômetros no trecho Jacutinga/Três Ranchinhos e

outros 4,3 quilômetros na ligação entre a Jacutinga e a

comunidade do Cruzeirinho. Os investimentos por parte

da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento

somam R$ 2,65 milhões. agricultura.pr.gov.br

https://oparana.com.br/noticia/pib-do-campo-seis-dos-dez-maiores-vbps-estao-no-oeste/
https://www.cbnmaringa.com.br/noticia/adapar-alerta-para-aumento-dos-casos-de-raiva-no-rebanho-paranaense
https://cgn.inf.br/noticia/201819/reuniao-discute-formas-de-auxiliar-fumicultores-do-estado
https://cgn.inf.br/noticia/202678/sicoob-credicapital-financia-implementos-agricolas-atraves-do-programa-trator-solidario
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=108201&tit=Colegio-agricola-no-Noroeste-tera-sede-esperada-ha-11-anos
https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2020-08/apos-explosao-libano-tem-reservas-de-graos-para-menos-de-um-mes
https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2020-08/apos-explosao-libano-tem-reservas-de-graos-para-menos-de-um-mes
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/contratacao-do-credito-rural-tem-desempenho-recorde-no-primeiro-mes-com-mais-de-r-24-bilhoes/Desempenhojul2020.pdf
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/contratacao-do-credito-rural-tem-desempenho-recorde-no-primeiro-mes-com-mais-de-r-24-bilhoes
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Governo-renova-arterias-de-escoamento-da-safra-em-Ivaipora

