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CORONAVÍRUS
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CONFIRMADOS: 132.145

GOVERNO LANÇA PROJETO DE LABORATÓRIO
DE INOVAÇÃO DO SISTEMA SEAGRI
O Governo do Estado lança nesta quarta-feira (02), às
15 horas, em evento online, o projeto de criação do
Laboratório de Inovação do Sistema Estadual de
Agricultura do Paraná (Seagri). Além da abertura e das

INTERNADOS: 1.030
RECUPERADOS: 90.170
ÓBITOS: 3.306

palestras desta quarta, serão realizados mais seis
encontros virtuais de sensibilização sobre o tema.
Após isso, a Paraná Projetos fará a prototipação do
Laboratório de Inovação i-Lab Agro, primeira
experiência do setor público brasileiro voltada ao

Fonte: Informe Epidemiológico da tema agro. agricultura.pr.gov.br
Sesa em 1 de setembro.
Leia mais: www.saude.pr.gov.br

RELATÓRIO SEMANAL DE
PLANTIO E COLHEITA

Está disponível no site da
Secretaria o relatório resumido
da evolução de plantio e
colheita no Paraná, que mostra a
situação das lavouras de batata,
feijão, milho, café, cevada e trigo.
agricultura.pr.gov.br

HACKATON PENSE AGRO DIVULGA TRÊS PRIMEIROS LUGARES

O hackaton Pense Agro divulgou, na noite de segunda-feira, os três primeiros colocados
de 46 equipes que participaram com projetos inovadores para a agropecuária. O
primeiro é um tapete capaz de gerar energia a partir dos passos dos animais. O segundo
possibilita diagnóstico antecipado para controle de pragas e doenças. O terceiro é um
sistema para ter irrigação eficiente, a partir de sensores. De acordo com o secretário
estadual da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara, os projetos podem ser
avaliados por parceiros para que as soluções sejam aplicadas no campo. aen.pr.gov.br
Instagram:@seabparana Facebook.com/seabpr Contato: imprensa@seab.pr.gov.br

SECRETÁRIO PARTICIPA DE DEBATE SOBRE OS
CENÁRIOS DO AGRONEGÓCIO
O secretário estadual da Agricultura e do

Abastecimento, Norberto Ortigara, participa, na
quarta-feira (02), às 10 horas, de um debate sobre
os cenários do agronegócio paranaense, brasileiro e
mundial, com o presidente do Sistema Ocepar,
José Roberto Ricken, o secretário Márcio Nunes, do
Desenvolvimento Sustentável, e o presidente da
Faep, Ágide Meneguette. O evento poderá ser
acompanhado pelo Facebook, Youtube e aplicativo
da Faep. paranacooperativo.coop.br

IBGE APONTA NOVA RECESSÃO NO BRASIL;
AGRONEGÓCIO FOI ÚNICO COM CRESCIMENTO

A pandemia de coronavírus provocou um tombo
recorde da economia no segundo trimestre e
colocou o Brasil novamente em recessão. De
acordo com dados do IBGE, divulgados nesta
terça-feira, a queda foi de 9,7% em relação aos três
meses anteriores. A exceção é o agronegócio, que
teve desempenho positivo de 0,4% no período.

NA MÍDIA
CBN - Emissora entrevistou o

secretário Norberto Ortigara sobre
as regras de uso do Mercado do
Produtor, da Ceasa.
cbncuritiba.com
REUTERS - Reportagem sobre a

colheita do trigo e o plantio de
milho no Paraná ouviu os técnicos
do Deral Carlos Hugo Godinho e
Edmar Gervásio. br.reuters.com
TN ONLINE – Site fala do uso de

novas tecnologias para
comercialização de produtos e cita
a assistente social do IDR-Paraná
Rafaela Cristina Bernardo.
tnonline.uol.com.br

ESTUDO MOSTRA AÇÃO DAS
COMMODITIES DO BRASIL TÊM PREÇOS RECORDES POLÍTICAS PÚBLICAS DA
SOCIOBIODIVERSIDADE
agenciadenoticias.ibge.gov.br

Um estudo sobre o papel social,
ambiental e econômico da
sociobiodiversidade e das políticas
públicas para o extrativismo
mostra que antigos conceitos
ligados à produção agrícola como

Os preços das principais commodities agrícolas do

fator agravante para o

Brasil têm atingido patamares recordes, sendo que

desmatamento estão mudando. O

produtos como soja, milho, arroz, café, leite e boi

compêndio

estão em máximas nominais ou reais, com o

Sociobiodiversidade: Interação do

câmbio e a forte demanda citados entre os

Homem, Mercado e Natureza foi

principais fatores de alta. O levantamento é do

lançado na segunda-feira (31) pela

Centro de Estudos Avançados em Economia

Companhia Nacional de

Aplicada (Cepea). br.reuters.com

Abastecimento. conab.gov.br
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