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CORONAVÍRUS
CASOS NO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 87.915
INTERNADOS: 1.099

BOLETIM AGROPECUÁRIO DESTACA
COLHEITA DO MILHO NO PARANÁ

O Boletim Semanal de Conjuntura, referente à

semana de 2 a 7 de agosto, destaca nesta sexta-feira
(07) a cultura do milho, cuja colheita avança, e traz
informações de outros produtos agropecuários do
Estado. O boletim é elaborado por técnicos do

RECUPERADOS: 50.255

Departamento de Economia Rural (Deral). As boas

ÓBITOS: 2.244

predomínio do sol em todas as regiões, contribuíram

condições climáticas dos últimos dias, com
para um avanço significativo na colheita da segunda

Fonte: Informe Epidemiológico da
Sesa em 7 de agosto de 2020.

safra de milho no Paraná. Mais de 850 mil hectares já
foram colhidos. agricultura.pr.gov.br

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

SENAR-PR TERÁ CURSO DE MIPSOJA ONLINE E PRESENCIAL
O Senar-Pr vai abrir turmas para

o curso Inspetor em Manejo
Integrado de Pragas na safra
2020/21. As primeiras aulas serão
de forma remota. Depois, nas
lavouras, com turmas de até
quatro alunos. sistemafaep.org.br

BRDE REGISTRA AUMENTO DE 60% NAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) registrou de janeiro a julho
mais de R$ 600 milhões em operações de crédito em todo o Paraná, volume 60% superior
ao do mesmo período de 2019. O montante compreende investimentos em diversas linhas
como agro, inovação, sustentabilidade e recuperação econômica no Paraná. No setor agro,
os investimentos ganham destaque. Com o encerramento do último Plano Safra, entre
julho de 2019 e junho de 2020, o total de investimentos do BRDE ultrapassou R$
330 milhões para as mais diversas finalidades como expansão e construção de aviários,
investimento em plantio e colheita e aporte para compra de maquinários. aen.pr.gov.br
Instagram:@seabparana Facebook.com/seabpr Contato: imprensa@seab.pr.gov.br

AGRO PERDE 391 MIL EMPREGOS PARA COVID-19

NA MÍDIA

A pandemia cortou 391 mil empregos na agropecuária

brasileira de abril a junho. Com isso, a força de trabalho
dentro da porteira foi reduzida para pouco mais de 7,9
milhões de pessoas. O estudo considerou o número
atual de ocupados e o quanto era esperado em período
normal. cepea.esalq.usp.br

GRUPO DO PARANÁ ASSUME FRIGORÍFICO NO RS
O grupo paranaense Agro Dalla Costa, que opera com a
marca Palmalli, vai assumir uma planta frigorífica de
abate e desossa de suínos em Frederico Westphalen (RS).
A planta estava fechada após a transação entre a Adelle
Foods e a JBS/Seara. O início das operações está previsto
para dentro de 90 dias. aviculturaindustrial.com,br

DIARIO DO SUDOESTE – Jornal
utiliza as informações do VBP
paranaense para detalhar os
dados da região de Pato Branco.
Cita a técnica do Deral Larissa
Nahirny. diariodosudoeste.com.br
DIÁRIO DO SUDOESTE - Outra

análise de agropecuária da região
cita o técnico do Deral Ivano
Carniel. diariodosudoeste.com.br
CONEXÃO COMUNIDADE - O

secretário Norberto Ortigara foi

POLINIZAÇÃO PODE AUMENTAR A PRODUTIVIDADE entrevistado pelo deputado
A ministra Tereza Cristina, em debate com a Associação
Brasileira de Exportadores de Mel (Abemel), destacou a
importância da polinização para aumentar a produção
em culturas de grande relevância agrícola no Brasil,

estadual Douglas Fabrício no
Facebook.

CURITIBA TEM CESTA BÁSICA
MAIS CARA ENTRE CAPITAIS

como soja e café, e disse que o país pode trabalhar para Curitiba tem a cesta básica mais
aumentar sua atuação no setor. gov.br/agricultura

cara do Brasil, de acordo com
análise do Departamento
Intersindical de Estatísticas e
Estudos Socioeconômicos (Dieese),
que pesquisou 16 capitais.
Impulsionada pelo feijão e arroz
agulhinha, a cesta subiu 3,97% e
passou a custar R$ 526,14. O
segundo lugar é São Paulo, com
custo médio de R$ 524,74.
agenciabrasil.ebc.com.br

OPERAÇÃO COMBATE PIRATARIA DE SEMENTES NO RIO GRANDE DO SUL
A Operação Bijuteria, deflagrada quinta-feira (06) no Rio Grande do Sul, cumpriu 14

mandados de busca e apreensão, encontrando mais de 450 toneladas de sementes de soja
com suspeita de pirataria. A ação ocorreu nos municípios de Santa Bárbara do Sul,
Carazinho e Almirante Tamandaré do Sul. agricultura.rs.gov.br
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