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CORONAVÍRUS
CASOS NO PARANÁ*:

CONFIRMADOS: 107.016
INTERNADOS: 1.025
RECUPERADOS: 66.992
ÓBITOS: 2.751
* Fonte: Informe Epidemiológico da
Sesa em 18 de agosto.

O Governo do Paraná, por meio da Resolução
Conjunta nº 018/2020, estabeleceu condições e
critérios para licenciamento ambiental e outorga de
recursos hídricos para o processo de irrigação de
terras agricultáveis no Paraná. As medidas têm o
objetivo de simplificar a concessão de licença e
tornar mais acessível essa prática aos produtores
rurais. Ela deve beneficiar, sobretudo, a região do
Arenito Caiuá, no Noroeste. agricultura.pr.gov.br

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

PLANTIO E COLHEITA
Está no site da Seab o relatório
semanal de plantio e colheita
no Paraná, que mostra a
situação das lavouras de batata,
café, cevada, milho e trigo.
agricultura.pr.gov.br

SECRETARIAS ALINHAM PAUTAS PARA GERAÇÃO DE RENDA NA AGRICULTURA
Nesta terça-feira (18), o secretário da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf), Mauro
Rockenbach, esteve reunido com o secretário estadual da Agricultura e do
Abastecimento, Norberto Ortigara, e com o deputado federal ‘Vermelho’, para
debater sobre a geração de renda na agricultura familiar com a nova modalidade
de Inclusão Produtiva Solidária com famílias rurais em situação de vulnerabilidade.
A Sejuf, a Seab e o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná-Iapar-Emater
(IDR-Paraná) desenvolvem o projeto Renda Agricultor Familiar, uma ação destinada
a ajudar as famílias que vivem no campo justica.pr.gov.br
Instagram:@seabparana Facebook.com/seabpr Contato: imprensa@seab.pr.gov.br

CENÁRIO NÃO FAVORECE NEVE NO PARANÁ,
MAS PREOCUPA AGRICULTURA
O Simepar não está prevendo queda de neve no
Paraná neste ano. Se ocorrer, será em pequena
quantidade em cidades mais altas, como Palmas.
Mas a queda na temperatura a partir de quintafeira pode favorecer formação de geadas. O

NA MÍDIA
TN ONLINE – Site fala da entrega de

veículo para ajudar no serviço de
inseminação artificial e cita a chefe
do núcleo regional, Vitória Holzmann.
tnonline.uol.com.br

engenheiro agrônomo do Deral Hugo Godinho diz
que há preocupação, principalmente em relação à

TN ONLINE - Reportagem sobre a

cultura do trigo. aen.pr.gov.br

entrega do selo Susaf em Francisco

HONG KONG SUSPENDE IMPORTAÇÃO DE CARNE
DE FRANGO DE UNIDADE DA AURORA DE SC

regional da Seab, Denise Adamchuk.

O governo de Hong Kong suspendeu a importação
de carne de frango da unidade da Aurora
Alimentos de Xaxim (SC), conforme comunicado

Beltrão cita a chefe do núcleo
tnonline.uol.com.br
NOROESTE ACONTECE – Jornal

destacou números do VBP para falar

divulgado nesta terça-feira (18) no site do Centro

da região da Amunpar.

de Segurança Alimentar do país. A medida,

noroesteacontece.com.br

segundo o órgão, deve-se à presença de traços de
novo coronavírus em lote de asa de frango
congelada pertencente ao frigorífico e detectada
pelo município de Shenzhen na semana passada.
istoedinheiro.com.br

PREJUÍZO POR TEMPORAL ATINGE MUNICÍPIOS
DE SANTA CATARINA
Relatório da Empresa de Pesquisa Agropecuária e
Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri) aponta

HOJE CENTRO SUL – Jornal fala

sobre a baixa atualização do rebanho
e reforça apelo da Adapar aos
produtores. hojecentrosul.com.br
RBJ – A partir dos dados do Deral,

site analisa o VBP na microrregião de
Palmas. rbj.com.br

que 15 municípios registraram prejuízos rurais, em

O PRESENTE – A partir dos números

razão dos temporais entre os dias 14 e 15 de agosto.

do VBP, jornal destaca a produção de

As perdas foram observadas, entre outras, nas

orquídeas e de tilápia em Maripá.

cadeias produtivas de leite, suínos, aves e

opresente.com.br

reflorestamento. agricultura.sc.gov.br

REBANHO SUÍNO CHINÊS APRESENTA PRIMEIRA ALTA EM MAIS DE DOIS ANOS

O rebanho de suínos da China avançou 13,1% em julho na comparação com julho de 2019,
registrando o primeiro aumento ano a ano desde abril de 2018. Há mais de dois anos, o país
sente a retração, que chegou a 40%, em razão da peste suína africana. A previsão é que, em
seis meses, o número de animais prontos para o abate também aumentará, revertendo a
oferta no mercado, que deve se normalizar no próximo ano. br.reuters.com
Newsletter da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento.18/08/2020 - edição 101 pg.2

