
CORONAVÍRUS

   CASOS NO PARANÁ:

  

             CONFIRMADOS: 153.176

             INTERNADOS: 1.091

             RECUPERADOS: 105.670

       ÓBITOS: 3.813

Fonte: Informe Epidemiológico da
Sesa em 14 de setembro.

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

Vários comerciantes ainda não regularizaram o

cadastro no Comida Boa e estão impossibilitados de

receber o pagamento. O programa exigia CNPJ como

premissa de participação. Se a conta corrente diferir

desse cadastro, o banco acusa incompatibilidade

entre o número de origem da despesa e o destino do

valor e recusa o pagamento. A regularização deve ser

feita até o dia 25 de setembro pelo site

www.cartaocomidaboa.pr.gov.br, na aba Informações

para os Comerciantes. agricultura.pr.gov.br

A Adapar publicou relatório do inquérito soro-

epidemiológico de brucelose e de tuberculose

bovinas. O estudo foi realizado em 2018 e envolveu

1.757 propriedades e cerca de 17 mil animais. A

prevalência de brucelose é de 4,87% em

propriedades e de 2,24% em animais. De tuberculose,

o índice foi de 2,5% em propriedades e 0,35% em

animais. agricultura.pr.gov.br
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ADAPAR PUBLICA RELATÓRIO DE BRUCELOSE E
TUBERCULOSE BOVINAS

A Ceasa Paraná fará licitação de

áreas para boxes em sua

unidade atacadista de Curitiba

nos dias 28, 29 e 30 de

setembro. Serão 54 lotes para 69

boxes que variam de metragem.

Eles estão nos oito pavilhões de

comércio de hortigranjeiros e

em áreas do pavilhão

administrativo da Ceasa Curitiba.

O sistema será de pregão

presencial, tipo maior lance ou

oferta por lote, respeitando os

valores estabelecidos no edital.

ceasa.pr.gov.br

CEASA FARÁ LICITAÇÃO DE
ÁREAS PARA BOXE EM CURITIBA

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-09/informe_epidemiologico_14_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/Parana-tem-153176-confirmacoes-e-3813-mortes-pela-infeccao-do-novo-coronavirus
http://www.cartaocomidaboa.pr.gov.br/
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Comerciantes-devem-regularizar-cadastro-no-programa-Comida-Boa
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Adapar-publica-relatorio-sobre-brucelose-e-tuberculose-bovinas
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
http://www.ceasa.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=1233&tit=Ceasa-Curitiba-licitara-areas-para-o-seu-mercado-atacadista


NA MÍDIA

RPC – O economista do Deral

Methodio Groxko foi ouvido pelo Boa

Noite Paraná em reportagem sobre

aumento dos produtos da cesta

básica. globoplay.globo.com

GAZETA DO POVO - O engenheiro

agrônomo do Deral Paulo Andrade

foi entrevistado em reportagem

sobre a produção de flores no

Paraná. gazetadopovo.com.br

RÁDIO EDUCADORA – A emissora

de Dois Vizinhos entrevistou o chefe

do Núcleo da Seab, Alexandre

Bianchini, sobre a agropecuária.

educadoradv.com

FOLHA DE LONDRINA – O

engenheiro agrônomo do IDR-

Paraná Ricardo Domingues falou

sobre o potencial de crescimento da

cultura do abacaxi no Estado.

folhadelondrina.com.br

FOLHA DE LONDRINA – O jornal

conversou com o coordenador de

Sustentabilidade do Estado, Benno

Doetzer, sobre ampliação do limite

de crédito a projetos que envolvam

sustentabilidade.

folhadelondrina.com.br

TRIBUNA DO INTERIOR – A

extensionista do IDR-Paraná

Marinalva Oliveira falou sobre o

programa Renda Agricultor Familiar.

tribunadointerior.com.br

O Brasil suspendeu a importação de carne suína in

natura ou pouco processada da Alemanha, depois

da confirmação de peste suína africana no país

europeu. Além do Brasil, também há confirmação

de suspensão por parte da China e da Argentina.

canalrural.com.br

O governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo

Azambuja, decretou, nesta segunda-feira, situação

de emergência ambiental em todo o Estado, por

causa dos incêndios nos biomas Pantanal, Cerrado e

Mata Atlântica. Durante o período de 90 dias,

haverá maior flexibilidade para tomada de ações. O

Mato Grosso do Sul deve receber recursos federais

para ampliar as estruturas de combate aos

incêndios em seus 79 municípios. O Paraná

ofereceu ajuda por parte do Corpo de Bombeiros.

semagro.ms.gov.br
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MS DECRETA EMERGÊNCIA PARA COMBATE A
INCÊNDIOS NOS TRÊS BIOMAS

BRASIL, CHINA E ARGENTINA SUSPENDERAM
COMPRAS DE SUÍNOS DA ALEMANHA

WEBINÁRIO VAI DISCUTIR ÁGUA E FLORESTAS
A Sanepar promove, no dia 24, o webinário "Água,

Floresta e Responsabilidade Compartilhada", com a

gestora de educação ambiental da Sanepar,

Crislaine Mendes, e o professor da UEPG Carlos

Hugo Rocha. Os interessados devem se inscrever

por este link até 18 de setembro. aen.pr.gov.br

https://globoplay.globo.com/v/8849872/programa/
https://www.gazetadopovo.com.br/parana/flores-encontram-novos-espacos-entre-os-espinhos-economicos-da-pandemia/
http://educadoradv.com.br/sete-meia
https://www.folhadelondrina.com.br/folha-rural/rentavel-cultura-do-abacaxi-tem-potencial-de-crescimento-no-pr-3016433e.html
https://www.folhadelondrina.com.br/folha-rural/com-poucos-projetos-sustentaveis-pr-tera-dificuldades-para-conseguir-o-credito-extra-3017294e.html
https://tribunadointerior.com.br/regiao/projeto-beneficia-71-familias-da-agricultura-familiar-em-situacao-de-vulnerabilidade-em-roncador
https://www.argentina.gob.ar/noticias/argentina-cierra-la-importacion-de-carne-de-cerdo-de-alemania-por-foco-de-peste-porcina
https://www.canalrural.com.br/noticias/pecuaria/suino/carne-suina-brasil-china-importacoes-alemanha/
https://www.semagro.ms.gov.br/com-incendios-em-tres-biomas-ms-decreta-emergencia-ambiental-e-recebe-socorro-da-uniao/
https://forms.gle/GWbnHbx25ckJoVq88
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=108774&tit=Webinario-vai-discutir-aimportancia-da-agua-e-da-floresta

