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DECRETO COLOCA TODO ESTADO EM
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA HÍDRICA

O Governo do Estado estendeu para todo o Paraná a
situação de emergência hídrica que era válida apenas
para a região de Curitiba e Sudoeste. O novo decreto
(8.299/2021) foi assinado quinta-feira (5) e é válido por
90 dias. As medidas levam em conta as previsões
meteorológicas e têm respaldo na Resolução nº 77 da
Agência Nacional de Águas. Caberá à Seab
implementar medidas de apoio aos agricultores para
melhorar a eficiência no uso da água nas atividades
agropecuárias e orientar para o cumprimento da
restrição de captação hídrica. aen.pr.gov.br

APÓS OITO ANOS, PARANAGUÁ VOLTA A
EMBARCAR MADEIRA NO PORÃO DE NAVIOS

Operadores do Porto de Paranaguá voltaram a
embarcar madeira fora de contêineres neste
semestre. A modalidade de embarque, chamada de
break bulk, na qual a carga é colocada direto no
porão do navio, está sendo retomada depois de, pelo
menos, oito anos, devido à falta de contêineres no
mercado. As exportações de madeira brasileira estão
aquecidas e Paranaguá é a terceira maior porta de
saída no País, com 531.743 toneladas este ano.
aen.pr.gov.br

JBS COMPRA EMPRESA AUSTRALIANA POR

R$ 2,1 BILHÕES E INGRESSA NO SETOR DE PEIXES

CORONAVÍRUS
NÚMEROS DO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 1.392.334
INTERNADOS: 1.087
RECUPERADOS: 1.238.505

ÓBITOS: 35.456
VACINADOS: 6.062.507
Informe Epidemiológico da Sesa em
06/08/2021. saude.pr.gov.br

NA MÍDIA
RIC MAIS - Site destaca o VBP na

de Maringá com entrevista do
técnico do Deral Moisés Bolonhez.
ricmais.com.br
JORNAL DO OESTE - Jornal fala

sobre o cadastro de rebanho e ouve
o veterinário da Adapar Mário Eidi
Ogassawara. jornaldooeste.com.br
TN ONLINE - O técnico do Deral

A JBS fechou acordo para adquirir todas as ações da
Adriano Nunomura fala de perdas
australiana Huon Aquaculture, em acordo de R$ 2,1
pelas geadas no núcleo de
bilhões que marca a entrada da empresa brasileira
Apucarana. tnonline.uol
no setor de aquicultura. Os produtos primários da
Huon incluem filés de salmão frescos, produtos
CBN - Na segunda-feira (02), o
porcionados embalados a vácuo e outros produtos
secretário Norberto Ortigara falou
de valor agregado para o mercado interno de
sobre perspectivas da agricultura no
atacado, varejo e canais de exportação. forbes.com.br 2.º semestre. cbncuritiba.com.br
Instagram:@seabparana Facebook.com/seabpr Contato: imprensa@seab.pr.gov.br

