
CORONAVÍRUS

   CASOS NO PARANÁ:

  

             CONFIRMADOS: 165.927

             INTERNADOS: 937

             RECUPERADOS: 119.549

       ÓBITOS: 4.142

Fonte: Informe Epidemiológico da
Sesa em 22 de setembro.

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

A Secretaria de Estado da Agricultura e do

Abastecimento promove a Agrifamiliar Paraná 2020 -

1ª Feira de Produtos e Serviços da Agricultura Familiar,

que acontecerá em Curitiba entre os dias 3 a 6 de

dezembro. As pré-inscrições para as agroindústrias

interessadas em expor seus produtos encerram em

30 de setembro. A feira será em frente ao Mercado

Municipal de Curitiba. Trata-se de uma iniciativa para

aproximar o campo e a cidade, o rural e o urbano, a

produção e o consumo. O evento é promovido em

parceria com a Fetaep, Prefeitura de Curitiba, IDR-

Paraná e Adapar. agricultura.pr.gov.br

O Sistema Estadual de Agricultura do Paraná realiza, nesta quarta-feira (23), novo webinário

de sensibilização sobre o Laboratório de Inovação i-Lab Agro. No evento, transmitido pelo

canal no Youtube da Escola de Liderança do Paraná, a gerente de inovação do Laboratório

de Inovação na Gestão (LAB.ges), Nara Falqueto Caliman, falará dessa experiência

implantada pela Secretaria de Gestão e Recursos Humanos do governo do Espírito Santo há

três anos. agricultura.pr.gov.br
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PALESTRA SOBRE LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO ACONTECE NESTA QUARTA-FEIRA

RELATÓRIO SEMANAL DE PLANTIO
E COLHEITA
Está disponível no site da

Seab o relatório resumido da

evolução de plantio e colheita

no Paraná, com informações

das lavouras de batata, feijão,

milho, soja, cevada e trigo. Na

próxima quinta-feira (24), o

Deral vai divulgar o relatório

mensal. agricultura.pr.gov.br

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-09/INFORME_EPIDEMIOLOGICO_22_09_2020%20.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Parana-divulga-2165-confirmacoes-e-39-mortes-pela-Covid-19
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Primeira-Feira-da-Agroindustria-acontecera-em-dezembro-em-Curitiba
https://www.youtube.com/channel/UC2AMDClpzxhqjMwfdgOEAHw
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Palestra-sobre-laboratorio-de-inovacao-no-setor-agro-acontece-nesta-quarta-feira
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


NA MÍDIA

TN ONLINE – Matéria sobre a

produção de soja na região de

Ivaiporã entrevista o agrônomo do

Deral Sérgio Carlos Empinotti.

tnonline.uol.com.br

TN ONLINE - Reportagem sobre o

Concurso Municipal Café Qualidade

Ivaiporã cita a chefe do núcleo

regional, Vitória Holzmann, e o

engenheiro agrônomo do IDR-

Paraná, Cleversom da Silva Souza.

tnonline.uol.com.br

DIÁRIO DE PERNAMBUCO – Jornal

reproduz reportagem da Folhapress

sobre desigualdades regionais e

entrevista o secretário Norberto

Ortigara. diariodepernambuco.com.br

CAMPOS GERAIS RURAL - Site

publica vídeo explicativo do gerente

de Sanidade Vegetal da Adapar,

Renato Rezende Young Blood, sobre

os cuidados com sementes não

encomendadas. youtube.com

AGROBAND - Reportagem sobre a

adesão de Cascavel ao Susaf

entrevista o secretário Norberto

Ortigara. youtube.com (25m14s)

A economia brasileira apresenta recuperação parcial, seguindo tendência de outros

países, avaliou o Comitê de Política Monetária (Copom), em ata divulgada nesta quarta-

feira. No entanto, diante do aumento de preços de alimentos da cesta básica, o Banco

Central prevê alta na inflação ao consumidor no curto prazo. A reunião foi nos dias 15 e

16, quando se manteve a Selic em 2%.  agenciabrasil.ebc.com.br
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BC VÊ RECUPERAÇÃO ECONÔMICA, MAS PREVÊ ALTA NA INFLAÇÃO

PREVISÃO É DE 2ª MAIOR SAFRA DE CAFÉ NO BR
No 3.º Levantamento da Safra 2020 de café, a

Conab indica que o Brasil deve colher 61,6 milhões

de sacas beneficiadas, considerando-se os tipos

arábica e conilon, plantados em 2,2 milhões de

hectares. Deve ser a segunda maior safra, atrás da

colheita de 2018, quando chegou a 61,7 milhões de

sacas. O Paraná tem, por enquanto, a previsão de

colher 937,6 mil sacas. agricultura.gov.br

GOVERNO E FUNDAÇÃO BOTICÁRIO ANUNCIAM
AÇÃO PARA MELHORAR A QUALIDADE DA ÁGUA 
Uma iniciativa conjunta entre o Governo do Estado,

a Fundação Grupo Boticário e outras 90 instituições

pretende melhorar a qualidade da água da Bacia

do Miringuava, em São José dos Pinhais, e garantir a

segurança hídrica da Região Metropolitana de

Curitiba. O Movimento Viva Água vai trabalhar com

cerca de 1.200 famílias de agricultores que

produzem hortaliças na região da bacia. O IDR-

Paraná será responsável pelos projetos de extensão

rural junto aos agricultores. aen.pr.gov.br

https://tnonline.uol.com.br/noticias/regiao/valorizada-soja-tera-plantio-4-maior-na-regiao-de-ivaipora-482868
https://tnonline.uol.com.br/noticias/vale-do-ivai/ivaipora/associacao-inaugura-sala-de-classificacao-e-degustacao-de-cafes-e-premia-produtores-483109
https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/economia/2020/09/diferencas-regionais-revelam-abismo-da-desigualdade-de-renda-no-brasi.html
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=bKflS9U0db0&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=wzaEl1mFhzQ
https://www.bcb.gov.br/publicacoes/atascopom
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-09/indicadores-recentes-sugerem-recuperacao-parcial-da-economia-diz-bc
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/clima-e-favoravel-ao-arabica-e-safra-brasileira-de-cafe-e-a-segunda-maior-da-historia
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=108885

