
CORONAVÍRUS

   CASOS NO PARANÁ*:

  

               CONFIRMADOS: 113.335

               INTERNADOS: 1.028

               RECUPERADOS: 72.688

         ÓBITOS: 2.894

  * Fonte: Informe Epidemiológico da   
 Sesa em 21 de agosto. 

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

O Boletim Semanal de Conjuntura destaca, nesta

sexta-feira, a participação, ainda pequena, mas

importante, da floricultura na formação do Valor

Bruto da Produção (VBP) paranaense e na

diversificação da propriedade. Em 2019, a

participação foi de 0,17%, com renda bruta de R$

170,1 milhões. A atividade permeia os 399 municípios

do Estado, com participação mais efetiva em 108 e

envolve 900 agricultores. agricultura.pr.gov.br

*Para receber o boletim semanal diretamente em seu e-
mail, basta solicitar para sid.deral@seab.pr.gov.br
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SEAB TEM NOVO REGULAMENTO
APROVADO E PUBLICADO NO
DIÁRIO OFICIAL
O novo Regulamento da

Secretaria de Estado da

Agricultura e do

Abastecimento (Seab)  foi

publicado nesta quinta-feira

(20) no Diário Oficial do Estado.

O Decreto n.º 5499, de 20 de

agosto de 2020, além de

aprovar o Regulamento,

incluído no anexo do

documento, também altera as

redações de trechos de outros

decretos estaduais.

agricultura.pr.gov.br

As vendas no comércio varejista paranaense

cresceram na primeira quinzena de agosto na

maior parte dos segmentos, segundo o boletim

conjuntural das secretarias de Estado da Fazenda e

do Planejamento e Projetos Estruturantes. No

acumulado do ano, as maiores altas foram no setor

alimentício: cereais, farinhas, sementes, chás e café

(35%), frutas, verduras e raízes (23%), carnes, peixes

e frutos do mar (20%). aen.pr.gov.br

VENDAS NO VAREJO EM AGOSTO RECUPERAM
PARTE DAS PERDAS DO ANO

http://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-08/INFORME_EPIDEMIOLOGICO_21_08_2020%20.pdf
http://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-08/INFORME_EPIDEMIOLOGICO_20_08_2020.pdf
http://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Sesa-confirma-2328-novos-casos-da-Covid-19
http://www.agricultura.pr.gov.br/Pagina/Conjuntura-Boletim-Semanal-162020
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Floricultura-e-destaque-do-boletim-agropecuario
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
http://www.agricultura.pr.gov.br/Pagina/Regulamento-0
http://www.aen.pr.gov.br/arquivos/2108boletimconjuntural.pdf
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=108471&tit=Vendas-no-varejo-em-agosto-recuperam-parte-das-perdas-do-ano


NA MÍDIA

O PRESENTE - Reportagem
destaca o repasse de recursos via  

programa Coopera Paraná para a

Cooperativa Familiar Solidária

(Coofamel). 

opresente.com.br

O PRESENTE - Matéria fala sobre

a recomposição do estoque

hídrico do solo em Marechal

Cândido Rondon pelas chuvas

dos últimos dias e entrevista a

engenheira agrônoma do Deral

Jean Marie Ferrarini. 

opresente.com.br

UBIRATÃ ONLINE -Matéria sobre

a neve no Paraná entrevista a

agrometeorologista do IDR-

Paraná Heverly Moraes.

ubirataonline.com.br

AGROLINK - Site cita Dia de

Campo online sobre a cultura do

trigo, organizado pela Embrapa

Soja, Fundação Meridional e IDR-

Paraná. agrolink.com.br

Arroz, feijão, pão francês, farinha de mandioca,

milho e peixes frescos estão mais presentes na

mesa das pessoas com renda mais baixa do que na

daqueles com renda mais alta. Já a maioria das

frutas e produtos industrializados aparece com

mais frequência nas classes de rendimento maior.

Os dados são da Pesquisa de Orçamentos

Familiares (POF) 2017-2018: Análise do Consumo

Alimentar Pessoal no Brasil, divulgada pelo IBGE.

agenciadenoticias.ibge.gov.br
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BRASILEIROS COM MENOR RENDA CONSOMEM
MAIS ARROZ E FEIJÃO E MENOS INDUSTRIALIZADOS

O primeiro centro de melhoramento de genética de alta tecnologia de tilápias deve ser

inaugurado no primeiro trimestre do próximo ano em Monte do Carmo (TO). A iniciativa é

da norueguesa GenoMar Genetics Group que, em abril, adquiriu os ativos de genética das

brasileiras AquaAmérica e AquaPorto. Além de melhorar infraestrutura de distribuição no

Brasil, o grupo visa ampliar a atuação em países como Colômbia e México. agrolink.com.br

A Conab e a Agência Nacional de Águas e

Saneamento Básico divulgaram, nesta sexta-feira, o

Mapeamento do Arroz Irrigado no Brasil. O cultivo

irrigado concentra 77% da área e 90% da produção

de arroz no Brasil. As áreas de sequeiro estão em

retração. O arroz também é responsável por 25% da

área irrigada no País. O Paraná é o 4º colocado em

produção, com 1,5% de participação. conab.gov.br

TOCANTINS DEVE TER CENTRO DE MELHORAMENTO DE TILÁPIAS

DIVULGADO MAPEAMENTO DO ARROZ
IRRIGADO NO BRASIL

https://www.opresente.com.br/municipios/coofamel-recebe-quase-r400-mil-reais-para-adequacoes-de-estrutura/
https://www.opresente.com.br/marechal-candido-rondon/chuva-recompoe-estoque-hidrico-no-solo-e-garante-arranque-a-safra-de-soja/
http://www.ubirataonline.com.br/2020/08/21/vai-nevar-no-parana-entenda-o-diz-a-meteorologia/
https://www.agrolink.com.br/noticias/trigo-no-parana-e-tema-de-dia-de-campo-digital_438519.html
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101742.pdf
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/28648-brasileiros-com-menor-renda-consomem-mais-arroz-e-feijao-e-menos-industrializados
https://www.agrolink.com.br/noticias/tocantins-tera-centro-de-melhoramento-genetico-de-tilapia_438248.html
https://www.conab.gov.br/institucional/publicacoes/outras-publicacoes
https://www.conab.gov.br/ultimas-noticias/3569-mapeamento-da-conab-e-da-ana-identifica-1-3-milhao-de-hectares-de-arroz-irrigado-no-brasil

