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CORONAVÍRUS
CASOS NO PARANÁ*:

CONFIRMADOS: 105.184

INTERNADOS: 1.018

RECUPERADOS: 65.102

ÓBITOS: 2.704

* Fonte: Informe Epidemiológico da Sesa em 17 de agosto. Leia mais: www.saude.pr.gov.br

SEAB ENTREGA TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS A MUNICÍPIOS
O Governo do Estado, por meio da Seab, está entregando para 207 municípios 312
equipamentos agrícolas, entre tratores, retroescavadeiras e caminhões basculantes. Eles
são frutos de emendas parlamentares desde 2018, quando da elaboração do Orçamento
Geral da União. O investimento total é de R$ 89,82 milhões, sendo a maior parte do
orçamento federal, com contrapartida de R$ 5,66 milhões do Estado.
agricultura.pr.gov.br

RESTAURANTE POPULAR DE UMUARAMA VAI SERVIR MIL REFEIÇÕES POR DIA
O Restaurante Popular de Umuarama tem a previsão de
servir, a partir do ano que vem, até mil refeições
diariamente, a um baixo custo. A unidade é uma das 20
que o Governo do Estado está construindo ou
modernizando em parceria com os municípios, por meio
do Programa Paranaense de Apoio aos Restaurantes
Populares. A Seab entra com um recurso de até R$ 3,5
milhões para as obras e aquisição de mobiliário,
equipamentos e utensílios. aen.pr.gov.br
Instagram:@seabparana Facebook.com/seabpr Contato: imprensa@seab.pr.gov.br

IDR-PARANÁ PROMOVE CAPACITAÇÃO

Na quarta-feira (19) acontece a Capacitação em
Agroecologia do IDR-Paraná, às 13h30. O terceiro
encontro abordará o tema “Manejo ecológico do
solo: o solo como sistema”, com a professora
doutora Fabiane Machado Vezzani. A transmissão
acontecerá pelo canal do Youtube da Repagro.

MAPA REGULAMENTA PADRÕES DE QUALIDADE
PARA SORO DE LEITE

NA MÍDIA
RPC – O programa Caminhos do
Campo fala da pecuária no Noroeste e
destaca o reconhecimento do Estado
como livre de febre aftosa sem
vacinação. globoplay.globo.com
RPC – O Caminhos do Campo também
fez reportagem sobre o gado purunã,
com participação do pesquisador do
IDR-Paraná José Luis Moletta.
globoplay.globo.com
RPC- O Bom Dia Paraná entrevistou o
engenheiro agrônomo do Deral Carlos
Hugo Godinho sobre os preços de terras
no Estado. globoplay.globo.com

O Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento publicou nesta segunda-feira a
Instrução Normativa n.º 80, pela qual aprova o
Regulamento Técnico que fixa os padrões de
identidade e requisitos de qualidade para o soro de
leite e o soro ácido, nas formas líquida, concentrada

DIÁRIO DO SUDOESTE – O aumento
no número de abate de aves, suínos e
bovinos na região foi tema de entrevista
com o técnico agrícola do Deral Ivano
Carniel. diariodosudoeste.com.br
O PRESENTE – Jornal fala sobre o VBP
de Marechal Rondon e entrevista o
chefe do Núcleo em Toledo, Paulo
Roberto Salesse. opresente.com.br

e em pó, para consumo humano. O soro é obtido no
processo de fabricação de queijos e outros produtos
lácteos. agricultura.gov.br

NOVOS HÁBITOS ALIMENTARES PODEM
CONTINUAR NO PÓS-PANDEMIA, DIZ PESQUISA
A revista Hortifrúti Brasil, publicada pelo Centro de

Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea),
fez um estudo sobre as mudanças no consumo no
setor hortifrúti e alerta que, no pós-pandemia, a
busca por estilo de vida saudável deve ser mais
evidente que nos últimos anos, o que exigirá

O PRESENTE RURAL – Jornal aborda a
questão da sanidade de lavouras e
entrevista o agrônomo da Adapar
Anderson Lemiska.
opresenterural.com.br
FOLHA DE CIANORTE – Destaque para
a entrega de equipamentos a seis
município da Amenorte, com a
participação do chefe do Núcleo em
Cianorte, Francisco Cascardo Neto.
folhadecianorte.com

inovação desse setor. cepea.esalq.usp.br
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