
CORONAVÍRUS

   CASOS NO PARANÁ:

  

             CONFIRMADOS: 216.554                                           INTERNADOS: 574

             RECUPERADOS: 165.975                                          ÓBITOS: 5.279

Fonte: Informe Epidemiológico da Sesa em 6 de novembro de 2020.  Leia mais: www.saude.pr.gov.br

O governo federal vai liberar R$ 23 milhões ao Paraná para o Programa de Aquisição de

Alimentos (PAA) no Estado, em recursos dos ministérios da Agricultura e da Cidadania. A

liberação vai ocorrer de forma urgente para atender municípios com alto índice de

vulnerabilidade. O anúncio foi feito durante live, solicitada pelo Ministério da Cidadania

na quinta-feira (05), que discutiu o fortalecimento do Sistema Nacional de Segurança

Alimentar e Nutricional (Sisan) e o incentivo à maior adesão por parte dos municípios. A

live foi organizada pelo Departamento de Segurança Alimentar (Desan)  e contou com a

participação de 87 pessoas. agricultura.pr.gov.br

Instagram:@seabparana  Facebook.com/seabpr   Contato: imprensa@seab.pr.gov.br

MUNICÍPIO DE FIGUEIRA GANHA COZINHA COMUNITÁRIA

BOLETIM INFORMATIVO DA
ASSESSORIA DE IMPRENSA 

6 DE NOVEMBRO DE 2020 | EDIÇÃO 154

Newsletter da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento 

O município de Figueira, no Norte Pioneiro, ganhou esta semana uma cozinha comunitária

que vai fornecer 200 refeições por dia gratuitamente à população em situação de

vulnerabilidade social. O empreendimento contou com recursos do Governo do Estado,

através da Seab. Foram investidos cerca de R$ 124 mil no projeto. Além da oferta de

refeições, a cozinha comunitária será fundamental para a geração de emprego e renda

para agricultores familiares  e realização de cursos visando inclusão social e produtiva,

através da promoção de ações de educação alimentar. agricultura.pr.gov.br

PARANÁ TERÁ R$ 23 MILHÕES PARA AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-11/informe_epidemiologico_05_11_2020_.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-11/informe_epidemiologico_06_11_2020.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-11/informe_epidemiologico_05_11_2020_.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Parana-confirma-1026-novos-casos-e-11-mortes-decorrentes-da-Covid-19
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Parana-acumula-216-mil-casos-de-Covid-19
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Parana-tera-R-23-milhoes-para-acoes-de-seguranca-alimentar
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Municipio-de-Figueira-ganha-cozinha-comunitaria


NA MÍDIA

RPC - O engenheiro agrônomo do

Deral Carlos Hugo Godinho foi

entrevistado em reportagem do Bom

Dia Paraná sobre a alta no preço dos

alimentos. globoplay.globo.com

FAEP - O Boletim da Faep gravou

uma entrevista em áudio com  o

chefe do Deral, Salatiel Turra, sobre os

impactos da valorização dos grãos na

cadeia de carnes e também sobre os

resultados do VBP 2019. youtube.com

TRIBUNA DO PARANÁ - Jornal

entrevistou o diretor técnico da Ceasa

Paraná, e gerente da Ceasa Curitiba,

Paulo Ricardo da Nova sobre os

prejuízos da chuva de granizo sobre

as lavouras da região de Curitiba.

tribunapr.com.br

AMUSEP - Site destaca a instalação

do Conselho Consultivo da

Mesorregião Noroeste e cita o diretor-

presidente do IDR-Paraná, Natalino

Avance de Souza, o diretor de

Integração do órgão, Rafael Fuentes,

e o secretário Norberto Ortigara.

amusep.com.br

O PRESENTE - Matéria alerta que

aproximadamente 25% dos

produtores da região de Marechal

Cândido Rondon ainda não fizeram a

atualização do rebanho. O médico

veterinário e fiscal da Adapar Loreno

Taffarel foi entrevistado.

opresente.com.br
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PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS RURAIS FACILITA
PRODUÇÃO EM MARIPÁ
Uma ação do Governo do Estado contempla 11.400

metros quadrados de readequação viária, nas

linhas Bem Ti Vi e Alto Aurora, no interior de

Maripá. O investimento por parte do Seab é de R$

500 mil, com contrapartida municipal de R$

33.301,80. A previsão é que sejam concluídas ainda

neste ano. A iniciativa faz parte do Programa

Estradas Rurais Integradas aos Princípios e

Sistemas Conservacionistas – Estradas da

Integração, gerenciado pelo Departamento de

Desenvolvimento Rural Sustentável (Deagro).

agricultura.pr.gov.br

IDR-PARANÁ REALIZA TORNEIO DE SILAGEM DE
MILHO PARA INCENTIVAR PRODUTIVIDADE 
Pelo segundo ano consecutivo o Instituto de

Desenvolvimento Rural do Paraná-Iapar-Emater

(IDR-Paraná) promove um torneio de silagem de

milho em Palmas.  As amostras de silagem feitas

por 103 produtores já foram recolhidas e estão em

análise. O resultado será conhecido no próximo dia

20.  Em decorrência da pandemia, neste ano a

premiação dos dez primeiros colocados será feita

num evento restrito aos premiados, com

transmissão ao vivo pelo canal do YouTube do IDR-

Paraná. idrparana.pr.gov.br

https://globoplay.globo.com/v/9001423/programa/
https://bit.ly/3l7TFkp
https://www.tribunapr.com.br/noticias/curitiba-regiao/granizo-destroi-parte-das-plantacoes-na-rmc-e-precos-das-hortalicas-devem-subir/
http://www.amusep.com.br/site/noticias/929
https://www.opresente.com.br/marechal-candido-rondon/25-dos-produtores-rurais-da-microrregiao-nao-atualizaram-o-rebanho/
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Pavimentacao-em-estradas-rurais-facilita-producao-em-Maripa
http://www.idrparana.pr.gov.br/Noticia/IDR-Parana-realiza-torneio-de-silagem-de-milho-para-incentivar-produtividade-e-qualidade

