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CORONAVÍRUS
CASOS NO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 134.162
INTERNADOS: 1.053
RECUPERADOS: 91.796
ÓBITOS: 3.360

PARANÁ VAI AVANÇAR NO AGRONEGÓCIO
COM LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO

O Governo do Estado fez o lançamento, nesta quartafeira (02), do projeto de criação do Laboratório de
Inovação i-Lab Agro. Ligado ao Sistema Estadual de
Agricultura do Paraná (Seagri), ele tem como objetivo
tornar o Paraná mais competitivo também na área de
tecnologia para o agronegócio, da mesma forma que
já é na produção de alimentos. Esta é a primeira
experiência de um laboratório de inovação voltado ao
tema agro dentro do setor público brasileiro.

Fonte: Informe Epidemiológico da agricultura.pr.gov.br
Sesa em 2 de setembro.
Leia mais: www.saude.pr.gov.br

SEAB PROMOVE WEBINAR
SOBRE A SAFRA 2020/2021
Nesta quinta-feira (03), às 9h30,

a Seab promove uma webinar
sobre as perspectivas e
tendências para a safra de
grãos 2020/2021 no Paraná. A
iniciativa é do Departamento
de Economia Rural (Deral) e a
transmissão será pelo Youtube
da Secretaria. O Deral estima

ENCONTRO ONLINE DESTACA O PARANÁ COMO
PRODUTOR DE ALIMENTOS PARA O MUNDO

O bom momento do agronegócio foi tema de debate

um volume de 24,3 milhões de

online realizado nesta quarta-feira (02) pelas

toneladas de grãos para esta

secretarias estaduais do Desenvolvimento Sustentável

safra, numa área de seis

e do Turismo e da Agricultura e do Abastecimento,

milhões de hectares, a maior

Sistema Faep/Senar e Ocepar. A importância do setor

ocupada até agora no Estado.

de produção de proteína animal foi destacada

agricultura.pr.gov.br

secretário Norberto Ortigara. agricultura.pr.gov.br

Instagram:@seabparana Facebook.com/seabpr Contato: imprensa@seab.pr.gov.br

GOVERNO RECEBE DIRETORIA DO SINDIAVIPAR

O novo presidente do Sindicato das Indústrias de
Produtos Avícolas do Estado do Paraná
(Sindiavipar), Irineo da Costa Rodrigues, foi
recebido, na terça-feira, pelo governador Carlos
Massa Ratinho Junior e outros membros da equipe,
entre eles o secretário da Agricultura, Norberto
Ortigara. O governador acentuou o interesse em
ampliar a quantidade de granjas nos pequenos
municípios. aen.pr.gov.br

PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA BENEFICIA
PRODUÇÃO LEITEIRA DE CARAMBEÍ

NA MÍDIA
FAEP - Site destacou a

participação do secretário
Norberto Ortigara na live desta
quarta-feira sobre os cenários do
agronegócio. sistemafaep.org.br
TERRAVIVA – A colheita do trigo e

do milho e o plantio da safra de
verão foram alguns dos temas
abordados pelo secretário
Norberto Ortigara em entrevista ao
vivo. tvterraviva.band.uol
CBN LONDRINA- Reportagem

sobre o deficit hídrico ouviu a
meteorologista do IDR-Paraná
Ângela Costa. cbnlondrina.com.br

NOVO FRIGORÍFICO GERA 1,9 MIL
EMPREGOS NO NORTE DO PR
O Estado investe quase R$ 7 milhões no novo asfalto
da Estrada de Catanduvas, distrito rural de
Carambeí. A obra vai facilitar a vida dos produtores,
principalmente a indústria leiteira, e fomentar o

A Lar Cooperativa Agroindustrial,
em Rolândia, inaugurou um novo
frigorífico nesta quarta-feira (02),
com a presença do governador
Carlos Massa Ratinho Jr. O

turismo regional, que tem como uma das principais

complexo industrial conta com

atrações a Represa dos Alagados. aen.pr.gov.br

abatedouro de aves para processar

CONCERTO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO PR
HOMENAGEIA TRABALHADORES DO CAMPO

até 175 mil frangos por dia, uma

Setembro começou com um concerto virtual da

Orquestra Sinfônica do Paraná em homenagem aos
trabalhadores do campo. A obra apresentada foi O

fábrica para produzir 19 mil
toneladas/mês de ração e uma
unidade de recepção e
beneficiamento de grãos com

Cio da Terra, de Chico Buarque e Milton Nascimento. capacidade para 16,8 mil unidades.
Os músicos da Orquestra gravaram cada uma das

Serão gerados 1.911 empregos

partes em suas próprias casas. aen.pr.gov.br

diretos. aen.pr.gov.br
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