
CORONAVÍRUS

   CASOS NO PARANÁ:

  

             CONFIRMADOS: 144.792

             INTERNADOS: 1.012

             RECUPERADOS: 98.460

       ÓBITOS: 3.622

Fonte: Informe Epidemiológico da
Sesa em 9 de setembro.

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

Trabalhar na formalidade é o sonho de todo produtor

que sabe que precisa ganhar mercado de forma

sustentável. Ele sabe produzir bem, com qualidade,

mas precisa de orientação técnica para colocar o

produto no mercado, com segurança sanitária. É isso

que o Consórcio Cid Centro vem conseguindo na

região Central do Paraná, após pouco mais de um

mês de atuação. Atualmente o Consórcio está

trabalhando a formalização de 52 agroindústrias

junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento e a expectativa é aumentar esse

número. agricultura.pr.gov.br
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SEGUNDA WEBINAR "AGROGOV" ACONTECE NESTA QUARTA-FEIRA ÀS 19 HORAS

Está no site da Seab 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

RELATÓRIO SEMANAL DE
PLANTIO E COLHEITA

Nesta quarta-feira (09), às 19 horas, acontece a segunda palestra online para divulgação

do Laboratório de Inovação i-Lab Agro, ligado ao Sistema Estadual de Agricultura do

Paraná (Seagri), com o tema "Labs de Inovação: da proliferação ao contexto da

pandemia". Participam o diretor técnico da Seab, Rubens Niederheitmann, e o

coordenador de Estudos e Políticas de Estado do Ipea, Pedro Luiz Cavalcante. A

transmissão será pelo canal no Youtube da Escola de Liderança do Paraná. Informações

sobre o laboratório e as etapas de desenvolvimento estão no site agrogov.live.

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-09/INFORME_EPIDEMIOLOGICO_09_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/Informe-Covid-19-mostra-crescimento-de-1066-diagnosticos-positivos-e-45-obitos
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Consorcio-Cid-Centro-beneficia-agroindustria-familiar
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
http://www.agricultura.pr.gov.br/system/files/publico/Safras/plantio_colheita.pdf
https://www.youtube.com/c/EscoladeLideran%C3%A7adoParan%C3%A1/videos
http://agrogov.live/


NA MÍDIA

RPC – O economista do Deral

Methodio Groxko foi entrevistado no

Boa Noite Paraná de sexta-feira (04)

sobre o aumento de produtos no

mercado. globoplay.globo.com

RIC – O programa Ric Rural falou

sobre incentivo ao consumo de

pequenas propriedades e ouviu a

engenheira de alimentos do IDR-

Paraná Juliana Bittencourt e o

técnico Nilson Bernabé.

ricmais.com.br 

CAMPO ABERTO FM – Programa

destacou o Coopera Paraná em Rio

Bonito do Iguaçu, e ouviu o chefe do

Núcleo da Seab Valter Rodacki.

campoabertofm.com.br

DIÁRIO DO SUDOESTE – Matéria

destaca a distribuição de 26 mil

vouchers do Comida Boa na região

de Pato Branco e ouve a chefe do

Núcleo da Seab Leunira Tesser.

diariodosudoeste.com.br

ILUSTRADO – O jornal Umuarama

Ilustrado fala da produção de

tomate e entrevista o agrônomo do

IDR-Paraná João Gabriel Nunes de

Oliveira. ilustrado.com.br

TV SUDOESTE – Reportagem sobre

a certificação Susaf pioneira em

Francisco Beltrão ouviu a chefe do

Núcleo da Seab Denise Adamchuk.

bomdiarural.facebook.com

Produtores de café da Capal Cooperativa

Agroindustrial, com sede em Arapoti, registraram

produtividade média de 40 sacas de 60 kg por

hectare na safra 2020, concluída em agosto.

Representa aumento de 33% em comparação com

a safra anterior, quando o rendimento médio foi de

30 sacas por hectare. A produção atingiu cerca de

170 mil sacas em 4.270 hectares. broadcast.com.br
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A ministra da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento, Tereza Cristina, disse que o

governo trabalha para manter o abastecimento e

baixar o preço do arroz ao consumidor. A ministra

também afirmou que encaminharia pedido para

que a Camex zerasse a alíquota de importação do

produto para permitir a entrada de 400 mil

toneladas até 31 de dezembro. agricultura.gov.br

MINISTRA GARANTE QUE NÃO FALTARÁ ARROZ 

CONAB VISTORIA LAVOURAS SEGURADAS DO PSR

CAPAL ELEVA PRODUTIVIDADE MÉDIA DO CAFÉ
EM 10 SACAS/HECTARE NA ÚLTIMA SAFRA

Técnicos da Conab vão percorrer lavouras, pastos e

florestas para conferir os dados declarados na

contratação do seguro rural pelo Programa de

Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR). Serão

vistoriadas 1.300 lavouras em 10 estados, entre eles

o Paraná. A Conab faz o trabalho devido à

capilaridade e recursos técnicos e humanos.

agricultura.gov.br

ALIMENTOS E GASOLINA PRESSIONAM INFLAÇÃO
Preços da educação caíram, mas os da gasolina e

dos alimentos fizeram com que o índice

inflacionário de agosto fosse o mais alto dos

últimos quatro anos. De acordo com os dados do

IBGE, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor

Amplo (IPCA) registrou alta de 0,24%. No

acumulado de 12 meses, até agosto, o índice é de

2,44%, acima dos 2,31% até julho. br.reuters.com

https://globoplay.globo.com/v/8832423/programa/
https://ricmais.com.br/videos/ric-rural/projeto-quer-incentivar-o-consumo-de-alimentos-de-pequenos-agricultores/
https://ricmais.com.br/videos/ric-rural/projeto-quer-incentivar-o-consumo-de-alimentos-de-pequenos-agricultores/
https://www.campoabertofm.com.br/noticias/associacoes-e-cooperativas-ajudam-a-produtores-na-producao-e-venda-de-produtos-da-agricultura-familiar
https://diariodosudoeste.com.br/regiao/comida-boa-distribui-mais-de-26-mil-vouchers-na-microrregiao-de-pato-branco/
https://ilustrado.com.br/agricultores-da-regiao-inovam-produzindo-tomate-seguindo-os-eixos-da-sustentabilidade/
https://www.facebook.com/bomdiarural/videos/645585743038521/
http://broadcast.com.br/cadernos/agro/?id=Y2hXT3hubUkzQ2FLZHppVlQydkNkZz09
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/ministra-diz-que-nao-vai-faltar-arroz-no-pais
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/cerca-de-1-3-mil-lavouras-que-tiveram-operacoes-de-seguro-rural-contratadas-com-o-apoio-do-governo-federal-serao-fiscalizadas
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN2601V9-OBRBS

