31 DE AGOSTO DE 2020 | EDIÇÃO 110

BOLETIM INFORMATIVO DA
ASSESSORIA DE IMPRENSA
Newsletter da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento
GOVERNADOR APRESENTA CORREDOR OESTE
DE EXPORTAÇÃO À BANCADA FEDERAL

CORONAVÍRUS
CASOS NO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 130.500
INTERNADOS: 948
RECUPERADOS: 88.421
ÓBITOS: 3.251

O governador Carlos Massa Ratinho Junior
apresentou, nesta segunda-feira (31), para a bancada
de deputados federais do Paraná, o projeto de

Fonte: Informe Epidemiológico da
Sesa em 31 de agosto.
Leia mais: www.saude.pr.gov.br

implantação do Corredor Oeste de Exportação. O

CUSTOS DE PRODUÇÃO E PREÇOS
PAGOS PELO PRODUTOR

novo ramal ferroviário vai ligar o Porto de Paranaguá

Estão disponíveis no site da

até a cidade de Maracaju (MS), ampliando a malha

Secretaria as atualizações

operada hoje pela Ferroeste. O encontro ocorreu por
meio de videoconferência. “É um projeto
extremamente importante, que vai impactar no
escoamento da produção do Mato Grosso do Sul,
Paraná e Paraguai. Essa obra é parte das ações que
buscam transformar o Paraná no hub logístico da
América do Sul”, ressaltou o governador. aen.pr.gov.br

trimestrais de Custos de
Produção e de Preços Pagos
pelo Produtor. Ambos podem
ser acessados nesta
página: www.agricultura.pr.gov.b
r/CustosProducao

GOVERNADOR SANCIONA NOVA REGULAMENTAÇÃO DA CEASA

O governador Carlos Massa Ratinho Junior sancionou nesta segunda-feira (31) a lei que
regulamenta a organização e o funcionamento dos mercados de produtos alimentares
geridos pelas Centrais de Abastecimento do Paraná S.A. A nova lei (20.302/2020) abre
espaço para associações e pequenas cooperativas poderem participar do comércio
atacadista de hortigranjeiros no Estado. O projeto define que haverá processo licitatório
para utilização do espaço para pessoa jurídica. agricultura.pr.gov.br
Instagram:@seabparana Facebook.com/seabpr Contato: imprensa@seab.pr.gov.br

CULTIVO DO ABACAXI É TEMA DE WORKSHOP

Um workshop nos dias 10, 17 e 24 de setembro vai

NA MÍDIA

discutir o mercado e a forma de produção de

RPC – O programa Caminhos do

abacaxi no Paraná. O evento tem, entre os

Campo falou sobre o trigo no Paraná

organizadores, o Instituto de Desenvolvimento

com entrevista do engenheiro

Rural do Paraná-Iapar-Emater (IDR-Paraná) e a

agrônomo Carlos Hugo Godinho.

Centrais de Abastecimento do Paraná (Ceasa).
Atualmente, a fruta ocupa 585 hectares no Estado,
sobretudo no Noroeste. A transmissão será pelo
canal Youtube do IDR-Paraná. aen.pr.gov.br

globoplay.globo.com
RIC MAIS – Site traz reportagem

sobre a Ceasa de Curitiba.
ricmais.com.br
RPC – O Bom Dia Paraná mostrou

protesto de hortigranjeiros que
querem usar todos os dias o Mercado
do Produtor na Ceasa. A instituição
respondeu que o espaço é rotativo e
que a redução permite que mais
produtores coloquem produtos à
venda. globoplay.globo.com

FAEP ANALISA PROPOSTAS DE REFORMA
TRIBUTÁRIA E IMPLICAÇÕES NO AGRONEGÓCIO
A Federação da Agricultura do Paraná (Faep)
divulgou uma análise sobre as três propostas de
reforma tributária que tramitam no Congresso
Nacional. Duas delas são Propostas de Emenda à
Constituição, apresentadas por parlamentares, e
outra defendida pelo governo federal. O interesse
da entidade é aferir o impacto de cada uma delas
para o setor agropecuário. sistemafaep.org.br

ARGENTINA COLOCA SEGUNDO SATÉLITE EM
ÓRBITA PARA AJUDAR PRODUÇÃO AGRÍCOLA

GOVERNO CHINÊS REFORÇA
ALERTA SOBRE TUFÃO MESAQ
O Ministério da Agricultura e
Assuntos Rurais da China alertou
os produtores do continente para a
chegada iminente do tufão Mesaq,
de categoria 9. Algumas regiões
receberam o alerta com mais
veemência para que implantem
várias ações que possibilitem
reduzir perdas. Estima-se que os

O satélite argentino SAOCOM 1B foi colocado em

ventos que se movem de 25 a 30

órbita neste domingo, a partir do Cabo Canaveral,

quilômetros por hora no Oceano

na Flórida (EUA), juntando-se ao 1A, lançado em

Pacífico ganhem velocidade

2018. Com dados mais precisos, os produtores

sobrepondo-se ao ar frio, podendo

saberão a melhor época de plantio e irrigação,

se transformar no primeiro

além de indicação sobre necessidade de produtos

supertufão deste ano.

químicos. infocampo.com.ar

broadcast.com.br
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