
CORONAVÍRUS

   CASOS NO PARANÁ*:

  

               CONFIRMADOS: 108.659

               INTERNADOS: 906

               RECUPERADOS: 68.566

         ÓBITOS: 2.778

 * Fonte: Informe Epidemiológico da
Sesa em 19 de agosto. 

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

O Paraná se mantém como principal exportador de

frangos entre 22 Unidades Federativas que enviaram

o produto para o exterior entre janeiro e julho. O

Estado é responsável por 40,16% do volume e por

39,39% da receita internada. Santa Catarina e Rio

Grande do Sul, pela ordem, ocupam o segundo e

terceiro lugares. O Sul do País responde por mais de

80% do volume exportado e quase o mesmo

percentual em receita cambial. avisite.com.br
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REVOGADA A PORTARIA QUE
PROIBIA A QUEIMA DA CANA-
DE-AÇÚCAR
O Instituto Água e Terra,

vinculado à Sedest, revogou a

Portaria número 221/2020 que

proibia a queima controlada de

cana-de-açúcar no Paraná. A

decisão foi tomada nesta

quarta-feira (19), após o registro

de melhora do índice de

umidade do ar, nos últimos

dias. A prática é comum nas

lavouras de cana-de-açúcar e,

com a estiagem, estava

comprometendo a qualidade

do ar e a saúde da população.

aen.pr.gov.br

A Escola de Gestão do Paraná e o IDR-Paraná estão

prevendo uma parceria que irá elaborar 50 cursos

até julho de 2021. Desenvolvidos na modalidade a

distância, os cursos pretendem beneficiar mais de

2.200 servidores do IDR-Paraná, além de técnicos e

gestores de organizações parceiras. Os temas

estarão relacionados à inovação tecnológica na

agropecuária, à implementação de programas e

políticas do governo, desenvolvimento regional,

entre outros. aen.pr.gov.br

PARCERIA POSSIBILITARÁ OFERTA DE 50
CURSOS PARA SERVIDORES DO IDR-PARANÁ

http://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-08/INFORME_EPIDEMIOLOGICO_19_08_2020%20.pdf
http://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Apenas-duas-cidades-paranaenses-seguem-sem-registro-de-Covid-19
https://www.avisite.com.br/index.php?page=noticias&id=21249
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=108433&tit=Revogada-a-portaria-que-proibia-a-queima-da-cana-de-acucar
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=108429&tit=Parceria-possibilitara-oferta-de-50-cursos-para-servidores-do-IDR-Parana
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NA MÍDIA

MOURÃO DIZ QUE NÃO HÁ EXPORTAÇÃO DE
PRODUTOS ILEGAIS DA AMAZÔNIA

BAND NEWS – Emissora de

Curitiba abordou o tema do VBP

paranaense com entrevista da

economista do Deral Larissa

Nahirny. bandnewsfmcuritiba.com

CANAL RURAL – Programa

Mercado & Companhia entrevistou

o agrônomo do Deral Carlos Hugo

Godinho sobre possíveis reflexos

de frio intenso nas lavouras.

canalrural.com

CATVE - Matéria sobre mulheres

do Oeste do Paraná que

trabalham para resgatar tradição

do plantio de café cita o técnico

Roberto Dal Molin do IDR-Paraná.

catve.com

DIÁRIO DOS CAMPOS – Matéria

destaca equipamentos entregues

a municípios da região dos

Campos Gerais pelo Governo do

Estado e entrevista o chefe do

núcleo regional de Ponta Grossa,

Marcelo Hupalo. dcmais.com.br

DIÁRIO DO SUDOESTE – Jornal

aborda os benefícios do selo

Susaf-PR para a região de

Francisco Beltrão, primeiro

município a receber.

diariodosudoeste.com.br

O Rio Grande do Sul liberou atividades e provas

campeiras em municípios com bandeira amarela ou

laranja. O anúncio foi feito pela Secretaria da

Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, após

consulta ao Comitê de Análise de Dados do Covid-19.

As provas seguirão restrições, entre elas a proibição de

público externo. agricultura.rs.gov.br

O vice-presidente Hamilton Mourão, coordenador

do Conselho da Amazônia, afirmou que não há

exportação ilegal de produtos saindo da Amazônia

e rechaçou acusações de que os brasileiros seriam

os “vilões da sustentabilidade”, em pronunciamento

no Fórum Mundial Amazônia +21, nesta quarta-feira.

Ele também defendeu novo modelo de

desenvolvimento para a região baseado em

pesquisa sobre a biodiversidade. br.reuters.com

RIO GRANDE DO SUL LIBERA PROVAS CAMPEIRAS

A Índia aumentou as exportações em mais de 23%,

em termos de valor, entre os meses de março e

junho. A intenção do Plano de Ação Emergente é

ter participação proporcional entre produção e

comércio internacional. Segundo produtor de trigo,

o país é o 34.º exportador; em vegetais, é terceiro na

produção e 14.º em vendas; e em frutas é o segundo

produtor e 23.º exportador. agrolink.com.br

ÍNDIA QUER EXPANDIR EXPORTAÇÕES  DO AGRO

A Câmara dos Deputados aprovou na terça-feira

(18) a Medida Provisória 958/20, que dispensa os

bancos públicos de exigir dos clientes uma série de

documentos fiscais para contratar ou renegociar

empréstimos. O novo texto exclui em definitivo a

necessidade de seguro para os bens dados em

garantia em Cédula de Crédito Rural. camara.leg.br

CÂMARA APROVA MP QUE FACILITA
EMPRÉSTIMOS EM BANCOS PÚBLICOS 

https://bandnewsfmcuritiba.com/producao-agropecuaria-alcanca-r-977-bilhoes-de-faturamento-em-2019/
https://www.canalrural.com.br/programas/informacao/mercado-e-cia/trigo-parana-perdas-frio-deral/
https://catve.com/noticia/6/299343/mulheres-do-oeste-do-paran3f-trabalham-para-resgatar-tradi3f3fo-do-plantio-de-caf3f
https://dcmais.com.br/parana/regiao-deve-readequar-500-km-de-estradas-rurais-e-beneficiar-dois-mil-agricultores/
https://diariodosudoeste.com.br/regiao/primeiro-selo-susaf-pr-esta-em-francisco-beltrao/
https://www.agricultura.rs.gov.br/secretario-covatti-filho-anuncia-liberacao-de-atividades-e-provas-campeiras
https://br.reuters.com/article/topNews/idBRKCN25F1UN-OBRTP
https://www.agrolink.com.br/noticias/exportacoes-agricolas-da-india-aumentam-23-_438389.html
https://www.camara.leg.br/noticias/685078-camara-aprova-mp-que-facilita-emprestimos-em-bancos-publicos-durante-pandemia

