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CORONAVÍRUS
CASOS NO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 209.639

INTERNADOS: 602

RECUPERADOS: 160.818

ÓBITOS: 5.125

Fonte: Informe Epidemiológico da Sesa em 29 de outubro de 2020. Leia mais: www.saude.pr.gov.br

NOVO RESTAURANTE ATENDE POPULAÇÃO MAIS CARENTE DE CASCAVEL

O restaurante popular do bairro Cascavel Velho, em Cascavel, entregue nesta quinta-feira
(29), terá capacidade para servir até 400 refeições para as pessoas mais carentes. O custo
será de R$ 3 para a população. O empreendimento, de 385 metros quadrados, recebeu
investimento de cerca de R$ 1,1 milhão, incluindo obra estrutural, equipamentos e
mobiliários. Entre os presentes no evento, estavam o governador Carlos Massa Ratinho
Junior e o secretário Norberto Ortigara. A meta é disponibilizar alimentação adequada e
garantir a segurança alimentar, .agricultura.pr.gov.br

PROGRAMA FORTALECE A PRODUÇÃO DE UVAS E DERIVADOS NO ESTADO
O Paraná se prepara para voltar a ser destaque na vitivinicultura. Esse foi o tema debatido
na manhã desta quinta-feira (29) por representantes do setor durante uma
webconferência. O evento faz parte das ações do programa Revitis, do Governo do
Estado, lançado em novembro de 2019 para revitalizar a produção de uvas e seus
derivados por meio do fomento à produção, agroindústria, pesquisa, comércio e turismo.
Neste novo ciclo, o Revitis inicia a capacitação de técnicos e produtores e vai promover
uma série de eventos online. agricultura.pr.gov.br
Instagram:@seabparana Facebook.com/seabpr Contato: imprensa@seab.pr.gov.br

SISTEMA VAI CONCENTRAR INFORMAÇÕES SOBRE
PRODUÇÃO DE UVA E VINHO NO PAÍS

NA MÍDIA

O Ministério da Agricultura publicou a Instrução

DIÁRIO DO SUDOESTE - Matéria

Normativa n.º 59, que estabelece o cadastro

alerta para o fim do prazo para

vitícola, por meio do Sistema de Informação de

cadastramento de rebanhos e

Vinhos e Bebidas. A partir de 3 de novembro, todos

entrevista o supervisor da Adapar no

os viticultores e vitivinicultores devem se cadastrar

núcleo regional de Pato Branco,

em até 180 dias no sistema, que terá declarações

Pedro Castro Tondo.

sobre áreas cultivadas, quantidade produzida e
destinação da produção. agricultura.gov.br

STARTUPS APRESENTAM PROJETOS INOVADORES
PARA O AGRONEGÓCIO
Cinco startups paranaenses mostraram novas

soluções para melhorar processos e gerar ganhos
no agronegócio na primeira rodada de
apresentações do Pitch Paraná, iniciativa que busca
identificar ideias inovadoras e tecnologias inclusivas
que possam ser adotadas no Estado. Os projetos
foram apresentados pelas empresas Usina
Biológica, Termoplex, DTO, Osalim e IrrigaTech na
quarta-feira (28). agricultura.pr.gov.br

diariodosudoeste.com.br

BOLETINS INFORMAM SOBRE TRIGO
E POLÍTICAS PÚBLICAS DO AGRO
O Deral publicou dois boletins no
site da Seab nesta quinta-feira.
Um deles analisa a oferta de trigo
para esta safra. O outro destaca
aspectos macroeconômicos e
como as políticas públicas podem
afetar o setor agropecuário.

MAPA PUBLICA ZARC DA CEVADA DE
SEQUEIRO
O Zoneamento Agrícola de Risco

Climático para a cultura de cevada
de sequeiro, ano-safra 2020/21, foi
publicado nesta quinta-feira por
meio das Portarias de 351 a 358. Os
pesquisadores identificaram
potencial para a produção de
cevada para uso cervejeiro em
sistemas de sequeiro no Paraná,
Rio Grande do Sul, Santa Catarina
e São Paulo. agricultura.gov.br

ESTUDO MOSTRA PEQUENA CONECTIVIDADE NA ÁREA RURAL DA AL E CARIBE

Pelo menos 77 milhões de pessoas das áreas rurais da América Latina e Caribe não têm
acesso a uma conectividade com padrões mínimos de qualidade. O levantamento foi
feito pelo Instituto Interamericano para o Desenvolvimento da Agricultura, Banco
Interamericano de Desenvolvimento e Microsoft em 24 países. Ele mostrou que 71% da
população urbana dispõem de conectividade significativa, enquanto apenas 36,8% da
população rural têm o serviço. iica.org.br.
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