
CORONAVÍRUS

   CASOS NO PARANÁ:

  

             CONFIRMADOS: 136.391

             INTERNADOS: 1.006

             RECUPERADOS: 93.878

       ÓBITOS: 3.411

Fonte: Informe Epidemiológico da
Sesa em 3 de setembro.

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

O Secretário da Agricultura e do Abastecimento,

Norberto Ortigara, esteve em Londrina nesta quinta-

feira (3) para uma reunião com a diretoria do Instituto

de Desenvolvimento Rural do Paraná Iapar-Emater

(IDR-Paraná). O encontro foi realizado com o objetivo

de discutir questões administrativas do processo de

fusão e investimentos em infraestrutura e prioridades

de pesquisa para atender os programas de governo. A

equipe também fez uma visita à unidade da Ceasa

no município. iapar.br
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GOVERNO REPASSA 29 MIL TONELADAS DE
ALIMENTOS DA MERENDA
Em agosto completaram-se seis meses de entrega da

merenda nas 2.143 escolas estaduais do Paraná. No

repasse feito na última semana a Secretaria de Estado

da Educação e do Esporte atingiu a marca de 29 mil

toneladas de alimentos distribuídos para as famílias

dos 231 mil alunos beneficiários do Bolsa Família. O

repasse foi determinado por decreto do governador

assim que as aulas presenciais foram suspensas por

causa da covid-19. aen.pr.gov.br

As Ceasas de Londrina e Maringá

estarão abertas na próxima

segunda-feira, dia 7 de setembro,

feriado nacional quando se

comemora a Independência do

Brasil. As Ceasas de Curitiba,

Cascavel e Foz do Iguaçu fecham

suas unidades nessa data.A Ceasa

de Londrina terá horário especial

no dia 7, com o mercado

atacadista atendendo das 3 horas

da madrugada até às 10 horas da

manhã. A Ceasa de Maringá

mantém seu horário de

funcionamento, das 5h30 até às

12 horas. ceasa.pr.gov.br

CEASAS DE LONDRINA E
MARINGÁ ABREM NO FERIADO

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-09/informe_epidemiologico_03_09_2020_.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Parana-confirma-1647-novos-casos-e-55-mortes-decorrentes-da-Covid-19
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Boletim-da-Sesa-registra-2228-novos-casos-da-Covid-19
http://www.iapar.br/2020/09/2639/Ortigara-discute-acoes-de-pesquisa-agropecuaria-em-Londrina.html
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=108637&tit=Governo-repassa-29-mil-toneladas-de-alimentos-da-merenda
http://www.ceasa.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=1232&tit=Ceasas-de-Londrina-e-Maringa-abrem-no-dia-7-de-setembro.-Unidades-de-Curitiba-Cascavel-e-Foz-do-Iguacu-fechadas-nessa-data


NA MÍDIA

TRIBUNA DO INTERIOR –

Reportagem trata da colheita do

milho safrinha e ouve o técnico

do Deral em Campo Mourão

Paulo Soares Borges, além do

analista de milho do

departamento, Edmar Gervásio.

tribunadointerior.com.br

BANDNEWSFM – Rádio trata do

aumento no preço do litro do

leite em Curitiba e entrevista o

médico veterinário e analista do

setor no Deral, Fábio Mezzadri.

bandnewsfmcuritiba.com

RPC – O Meio Dia Paraná veiculou

reportagem sobre a alta no preço

das carnes e entrevistou o

médico veterinário Fábio

Mezzadri, responsável pelo setor

no Deral. 

g1.globo.com

A Expointer, um dos mais importantes eventos voltados ao agronegócio, terá um

formato híbrido na edição 2020, com eventos presenciais em recintos fechados e outra

parte no formato online. A feira acontece entre os dias 26 de setembro a 4 de outubro,

com expectativa de que os meios virtuais reúnam as cerca de 420 mil pessoas que

compareceram no ano passado. Para isso, haverá quatro canais com programação

diária. O evento acontece no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS), que

completa 50 anos. agricultura.rs.gov.br
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O Governo Federal lançou nesta quinta-feira o

edital do programa Agro 4.0, que receberá

inscrições até 26 de setembro. O objetivo é

promover, por meio de tecnologias, o aumento de

eficiência e de produtividade, e a redução de

custos no agronegócio brasileiro. Serão investidos

R$ 4,8 milhões em 14 projetos pilotos de adoção e

de difusão de tecnologias 4.0. agricultura.gov.br

PROGRAMA LEVARÁ TECNOLOGIA 4.0 PARA O
AGRONEGÓCIO

BRASIL DESTACA-SE NA LIDERANÇA DA
EXPORTAÇÃO DO CAFÉ SOLÚVEL

EXPOINTER DIGITAL COMEÇA EM 26 DE SETEMBRO

Tradicionalmente maior produtor, exportador e

segundo maior consumidor de café mundial, o

Brasil também foi o maior vendedor de café

solúvel (industrializado) entre outubro de 2019 a

junho de 2020. Foram enviados ao exterior o

equivalente a 2,94 milhões de sacas de 60kg. Na

segunda colocação está a Índia, com 1,36 milhões

de sacas. EUA, Filipinas, Rússia e Polônia foram os

principais compradores. ruralpecuaria.com.br

https://tribunadointerior.com.br/regiao/com-precos-estaveis-colheita-do-milho-safrinha-entra-na-reta-final-na-comcam
https://bandnewsfmcuritiba.com/preco-do-litro-do-leite-sobe-em-curitiba-e-chega-a-passar-dos-r-5/
https://globoplay.globo.com/v/8828407/programa/
https://www.agricultura.rs.gov.br/maior-e-mais-moderno-evento-do-agronegocio-expointer-2020-digital-ocorrera-de-26-de-setembro-a-4-de-outubro
https://agro40.abdi.com.br/SitePages/Layout/index.aspx
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/programa-levara-tecnologias-4-0-para-o-agronegocio
https://ruralpecuaria.com.br/noticia/exportacoes-do-cafe-soluvel-brasileiro-atingem-volume-equivalente-a-2-94-milhoes-de-sacas-de-60kg-em-nove-meses.html

