
CORONAVÍRUS

  NÚMEROS DO PARANÁ:

         CONFIRMADOS: 2.577.884

         INTERNADOS: 30

         RECUPERADOS: 2.449.057

         ÓBITOS: 43.286

         VACINAS APLICADAS: 25.614.252
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20/06 www.saude.pr.gov.br
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JORNAL DE BELTRÃO - Antoninho
Fontanella, do Deral, fala sobre o

clima na safra de feijão e milho.

jornaldebeltrão..com.br

JORNAL DE BELTRÃO - O chefe do

núcleo de Dois Vizinhos, Alexandre

Bianchini, comenta a atualização do

rebanho. jornaldebeltrao.com.br

RPC - Carlos Hugo Godinho, do

Deral, é entrevistado pelo Caminhos

do Campo, sobre trigo. globo.com
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Dois Termos de Cooperação Técnico-Financeira vão

garantir a ampliação dos projetos Renda Agricultor

Familiar e Inclusão Produtiva Solidária. Por meio de

Termo de Ajuste, a Sejuf organiza a movimentação

de crédito orçamentário para a Seab, para que sejam

feitos os pagamentos das famílias que integram os

dois projetos. As assinaturas asseguraram o repasse

de mais R$ 2 milhões do Renda Agricultor Familiar e

mais R$ 1,16 milhão do Inclusão Produtiva Solidária.

agricultura.pr.gov.br

Servidores da Seab participam, até o dia 8 de julho,

de uma capacitação do Programa Nacional de

Crédito Fundiário – PNCF Terra Brasil, em Londrina,

na sede do IDR-Paraná. A ideia é promover uma

atualização para os técnicos sobre as normas e

procedimentos de fiscalização dos imóveis

financiados, já que o programa foi modernizado.

agricultura,pr.gov.br

EM FASE DE MODERNIZAÇÃO, PROGRAMA
CRÉDITO FUNDIÁRIO CAPACITA TÉCNICOS

PRAZO PARA ENVIO DE PROPOSTAS AO COMPRA DIRETA É PRORROGADO
As cooperativas e associações interessadas em participar do novo edital do programa

Compra Direta Paraná têm mais uma semana para se inscrever. O prazo para envio de

propostas, que se encerraria nesta segunda-feira (20), foi prorrogado para as 17 horas

de 27 de junho. Serão investidos R$ 40 milhões na compra de alimentos para entrega

direta a entidades socioassistenciais. agricultura.pr.gov.br

PROJETOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA
PARA A AGRICULTURA SERÃO AMPLIADOS 

WEBINÁRIO MARCA RETA FINAL DA
CAMPANHA DE ATUALIZAÇÃO DOS REBANHOS 
A Adapar promove nesta terça-feira (21), a partir das

10 horas, um webinário para engajar o público alvo

da campanha de atualização de rebanhos. Será

apresentado um painel dos resultados obtidos até o

momento. O evento pode ser acompanhado pelo

Youtube da Seab.
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https://jornaldebeltrao.com.br/agricultura/na-regiao-de-dois-vizinhos-cerca-de-26-mil-produtores-nao-atualizaram-o-rebanho/
https://globoplay.globo.com/v/10675826/?s=0s
https://www.aen.pr.gov.br/Noticia/Projetos-de-transferencia-de-renda-para-agricultura-familiar-serao-ampliados-no-Parana
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Em-fase-de-modernizacao-programa-Credito-Fundiario-capacita-tecnicos-no-Parana
https://www.agricultura.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2022-06/edital_001_2022_compra_direta_parana_06_de_junho.pdf
https://www.agricultura.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2022-06/aviso_prorrogacao_da_chamada_compra_direta.pdf
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