
CORONAVÍRUS

   CASOS NO PARANÁ*:

  

               CONFIRMADOS: 117.723

               INTERNADOS: 1.015

               RECUPERADOS: 73.864

         ÓBITOS: 2.973

  * Fonte: Informe Epidemiológico da   
 Sesa em 24 de agosto. 

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

Os produtores de mel de Cerro Azul estão na

expectativa de o município formalizar o Serviço de

Inspeção Municipal (SIM), que cria as condições para

a certificação que garante a qualidade do produto.

Com isso, o mel do Vale do Ribeira e seus derivados

ganharão mais mercados. Já foram assinados a lei e

o decreto municipais que criam o SIM. Agora, falta a

formalização efetiva, quando for contratado o

médico veterinário que se responsabilizará pelo

trabalho de orientação e fiscalização junto aos

produtores. agricultura.pr.gov.br
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CGE DIVULGA CARTILHA SOBRE
CONDUTAS PERMITIDAS E
VEDADAS NAS ELEIÇÕES
A Controladoria Geral do Estado

preparou mais uma cartilha sobre

atividades permitidas e vedadas

aos servidores públicos durante o

ano eleitoral. Trabalho

semelhante foi feito em março

pela Procuradoria Geral do

Estado para também orientar as

atitudes no serviço público e

interpretar a legislação

pertinente. No site da Seab, é

possível encontrar as duas

cartilhas, assim como decretos

estaduais que disciplinam as

ações no Estado.

A Medida Provisória 958/2020, que dispensava

bancos públicos de exigir uma série de

documentos fiscais para contratar ou renegociar

empréstimos, perdeu a validade. Apesar de

aprovada na Câmara na semana passada, ela não

foi votada no plenário do Senado até esta segunda-

feira, prazo limite. No caso de crédito rural, havia

previsão de dispensa de seguro para os bens dados

em garantia. senado.leg.br

MP QUE FACILITAVA CRÉDITOS PERDE VALIDADE

http://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-08/INFORME_EPIDEMIOLOGICO_24_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/Parana-tem-117723-confirmacoes-e-2973-mortes-pela-Covid-19
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Certificacao-vai-ampliar-mercado-para-produtores-de-mel-Cerro-Azul
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
http://www.agricultura.pr.gov.br/Pagina/Manual-sobre-condutas-vedadas-aos-gestores-publicos
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/08/24/medida-provisoria-que-facilitava-creditos-em-bancos-publicos-perde-a-validade


NA MÍDIA

FOLHA DE LONDRINA – O

analista de milho do Deral,

Edmar Gervásio, é entrevistado

em reportagem sobre o preço do

produto. folhadelondrina.com.br

RPC – Reportagem do Caminhos

do Campo fala sobre classificação

de café, conversando com o

pesquisador do IDR-Paraná

Denilson Fantin, com o

colaborador do instituto

Francisco Barbosa Lima, e com o

analista do Deral Paulo Sérgio

Franzini. globoplay.globo.com

FOLHA DE IRATI - Reportagem
sobre a prestação de contas do

programa Cartão Comida Boa

entrevista a chefe do núcleo

regional Adriana Baumel.

folhadeirati.com.br

TNONLINE - Matéria destaca a

participação de produtores em

concurso de café e entrevista o

engenheiro agrônomo do IDR-

Paraná Cleversom da Silva Souza.

tnonline.uol.com.br

RIC - Reportagem do programa

RIC Rural sobre o VBP do Paraná

tem entrevista com a técnica do

Deral Jovir Esser. ricmais.com.br

Somente cinco Estados brasileiros devem encerrar o

ano de 2021 com Produto Interno Bruto (PIB) acima

do nível pré-pandemia. Levantamento da

Tendências Consultoria Integrada mostra que as

commodities agrícolas e minerais colocam nesse

patamar Mato Grosso do Sul, Pará, Mato Grosso, Rio

de Janeiro e Goiás. brasilagro.com.br
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...E SÓ CINCO DEVEM ENCERRAR 2021 COM PIB
MELHOR QUE NA PRÉ-PANDEMIA

As importações de carne suína da China mais que

dobraram na comparação anual em julho, para 430

mil toneladas, atingindo um volume recorde mensal,

mostraram dados de alfândega, mesmo com novos

controles mais rígidos sobre cargas que desaceleraram

liberações em portos. Entre janeiro e julho, foram

importadas 2,56 milhões de toneladas de carne suína.

br.reuters.com

Apenas cinco estados conseguiram aumentar

receitas tributárias no acumulado até junho em

comparação com o mesmo período de 2019, em

termos nominais. Os dados do Tesouro Nacional,

divulgados nesta segunda-feira, apontam Mato

Grosso na dianteira, com 14,6%, seguido de Mato

Grosso do Sul, Amazonas, Pará e Tocantins.

Considerando todas as unidades federativas, a

queda na receita foi de 4,2%, o que representa R$

13 bilhões. br.reuters

IMPORTAÇÕES DE CARNE SUÍNA PELA CHINA EM
JULHO TÊM RECORDE DE 430 MIL TONELADAS

SÓ CINCO ESTADOS AUMENTARAM
ARRECADAÇÃO COM IMPOSTOS NO SEMESTRE...

FRIMESA PLANEJA INVESTIR R$ 790 MILHÕES
Projetos e investimentos da Frimesa para inaugurar

uma nova planta de abate de suínos e ampliar as

outras quatro contam com recursos de R$ 790

milhões. Até 2022, a empresa planeja concluir a

primeira fase da obra da nova planta industrial para

abate em Assis Chateaubriand. guialat.com.br

https://www.folhadelondrina.com.br/folha-rural/preco-do-milho-alcanca-niveis-historicos-no-parana-3014320e.html
https://globoplay.globo.com/v/8789356/programa/
https://www.folhadeirati.com.br/noticia/prefeitos-e-representantes-estaduais-prestam-contas-do-programa-cartao-comida-boa
https://tnonline.uol.com.br/noticias/vale-do-ivai/ivaipora/concurso-seleciona-melhores-cafes-em-ivaipora-477608
https://ricmais.com.br/videos/ric-rural/proteina-animal-impulsiona-valor-bruto-da-producao-agropecuaria/
https://www.brasilagro.com.br/conteudo/so-5-estados-vao-ter-forca-para-sair-da-crise-ate-2021.html
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN25K188-OBRBS
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN25K1I1-OBRBS
https://www.guialat.com.br/?p=detalhar_noticia&id=8008

