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FRANCISCO BELTRÃO É O PRIMEIRO
MUNICÍPIO A TER O SELO SUSAF-PR

CORONAVÍRUS
CASOS NO PARANÁ*:

Francisco Beltrão é o primeiro município cadastrado
no Estado a operar o Sistema Unificado Estadual de

CONFIRMADOS: 100.716

Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de
Pequeno Porte do Paraná (Susaf-PR). Com o selo

INTERNADOS: 1.105

impresso nas embalagens ou rótulos, as
agroindústrias inspecionadas e indicadas pelo

RECUPERADOS: 62.333

Serviço de Inspeção Municipal (SIM) poderão vender

ÓBITOS: 2.583

livremente os produtos de origem animal nos outros
municípios do Estado. O programa é destinado
especialmente à agroindústria familiar e às de
pequeno porte. agricultura.pr.gov.br

* Fonte: Informe Epidemiológico da
Sesa em 14 de agosto.
Leia mais: www.saude.pr.gov.br

EVENTO DISCUTE DESAFIOS DO MILHO
O Sistema Ocepar promove o

Fórum Agronômico no próximo
dia 18, das 8h30 às 11h30. via
videoconferência, pela plataforma
Teams. O evento debate alguns
desafios dos produtores de milho
e contará com a participação de
técnicos da Adapar e do IDRParaná. paranacooperativo.coop.br

BOLETIM DESTACA VALOR BRUTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA PARANAENSE

O Boletim Semanal de Conjuntura, referente à semana

de 9 a 14 de agosto, destaca o Valor Bruto da Produção
(VBP) paranaense de 2019, que fechou em R$ 97,7
bilhões. O boletim mostra a evolução no plantio, colheita
e comercialização de alguns produtos que formam o
VBP, desde grãos, cereais e proteínas animais, até
fruticultura, gengibre e mandioca. agricultura.pr.gov.br
Instagram:@seabparana Facebook.com/seabpr Contato: imprensa@seab.pr.gov.br

ABATE DE SUÍNOS CRESCE NO 2º TRIMESTRE DE
2020 E CHEGA A 12 MILHÕES DE ANIMAIS

NA MÍDIA
CATVE - O secretário Norberto Ortigara
foi entrevistado sobre o reconhecimento
do Paraná como área livre de febre
aftosa sem vacinação. catve.com

A produção pecuária do Brasil registrou queda no
abate de bovinos e frangos no segundo trimestre de
2020. Apenas o abate de suínos cresceu, tanto na
comparação com o primeiro trimestre de 2020
quanto no confronto contra o segundo trimestre de
2019. Os dados são da Estatística da Produção
Pecuária para o segundo trimestre de 2020, do IBGE
agenciadenoticias.ibge.gov.br.

BAYER INVESTE EM AGRICULTURA VERTICAL
A Bayer AG vai investir em “fazendas verticais”,
técnica de plantio considerada sustentável e
adaptada principalmente aos ambientes urbanos. O
novo empreendimento, denominado Unfold, é fruto
de aporte de US$ 30 milhões da Leaps by Bayer e da
Temasek Holdings, sediada em Cingapura. As
pesquisas e desenvolvimento serão feitas em
Cingapura e na Califórnia. broadcast.com.br

ÁREA TRATADA COM DEFENSIVOS AGRÍCOLAS
CRESCEU 6% NO SEMESTRE

A área tratada com defensivos agrícolas cresceu 6%
no primeiro semestre do ano no Brasil e soma agora
643,2 milhões de hectares. Segundo o Sindicato
Nacional da Indústria de Produtos para Defesa
Vegetal (Sindiveg), Mato Grosso lidera com 28% do
total. Já a receita das indústrias ficou estável em
relação ao mesmo período do ano passado, em US$
6,04 bilhões. br.reuters.com

CBN - O gerente estadual de
Agroecologia no IDR-Paraná e
coordenador do Paraná Orgânico,
Márcio Miranda, foi entrevistado sobre o
consumo de orgânicos na pandemia.
cbncuritiba.com
PARANÁ TURISMO - Reportagem
destacou o consumo de orgânicos no
estado e entrevistou o agrônomo do
IDR-Paraná André Alves Miguel.
youtube.com
RÁDIO MARINGÁ - Reportagem
destaca a entrega de equipamentos ao
município e cita o chefe do núcleo
regional, Jucival Pereira de Sá.
radiomaringa.com.br
FOLHA DE LONDRINA – Matéria sobre
a pavimentação com pedras irregulares
em Londrina tem entrevista com o
chefe do núcleo, Antonio Carlos Barreto.
folhadelondrina.com.br
MARINGÁ POST – Site fala sobre
campanha para incentivar compra de
produtos locais e cita a engenheira de
alimentos do IDR-Paraná, Juliana
Bittencourt. maringapost.com.br
RBJ - Matéria sobre uma homenagem a
produtores de soja de Francisco Beltrão
cita os agrônomos Ricardo Kaspreski, do
Deral, e Ericson Fagundes Marques, do
IDR-Paraná. rbj.com.br
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