14 DE MAIO DE 2020 | EDIÇÃO 35

BOLETIM INFORMATIVO DA
ASSESSORIA DE IMPRENSA
Newsletter da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento

CORONAVÍRUS
A Sesa confirmou mais 69 casos e dois óbitos por covid-19 nesta quinta-feira (14)
(Paranavaí, 85 anos e Curitiba, 80 anos). As novas confirmações são nas cidades: Agudos
do Sul (3), Alvorada do Sul (1), Ampére (1), Araucária (1), Barracão (1), Cambé (1), Campina
Grande do Sul (1), Cascavel (5), Cidade Gaúcha (2), Colombo (3), Curitiba (11), General
Carneiro (1), Imbituva (5), Iretama (1), Itaipulândia (1), Kaloré (1), Londrina (3), Mallet (1),
Mamborê (1), Maringá (2), Paranaguá (5), Pinhais (1), Piraquara (2), Ponta Grossa (2), Prado
Ferreira (1), Querência do Norte (1), Quitandinha (1), Ribeirão do Pinhal (1), São José dos
Pinhais (2), Umuarama (5) e União da Vitória (2). Leia mais: www.saude.pr.gov.br

CMN AUTORIZA RENEGOCIAÇÃO DE
FINANCIAMENTOS DE PRODUTORES
RURAIS AFETADOS PELA SECA
O Conselho Monetário Nacional (CMN)
autorizou as instituições financeiras a
renegociarem operações de crédito de custeio
e de investimento dos produtores rurais e suas
cooperativas que tiveram prejuízos por causa
da seca ou estiagem. Para facilitar a
renegociação e atender ao maior número
possível de produtores rurais afetados, a
decisão do CMN, de quarta-feira (13), estabelece
que a renegociação será feita utilizando a fonte
original de recursos (fontes livres), no caso das
operações ou parcelas de crédito rural de
custeio e de investimento contratadas com
equalização de encargos financeiros pelo
Tesouro Nacional no âmbito do Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura
Familiar (Pronaf) ou ao amparo de recursos do
Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES).
Leia mais: www.gov.br/agricultura

ADAPAR REALIZA LIVE SOBRE O SUSAF
A Adapar realiza nesta sexta-feira (15) às 10
horas mais uma transmissão ao vivo pelo
Instagram para esclarecer dúvidas sobre o
Sistema Unificado Estadual de Sanidade
Agroindustrial Familiar, Artesanal e de
Pequeno Porte (Susaf-PR). O endereço é
www.instagram.com/adaparoficial/

AGRICULTORES TÊM NOVO CANAL
PARA COMUNICAR PERDAS

O Ministério da Agricultura criou um novo
canal gratuito no WhatsApp para que
agricultores familiares comuniquem
possíveis perdas de alimentos
ocasionadas por problemas na
comercialização, em função da covid-19.
Para acessar a ferramenta Disque Perdas
de Alimentos, basta salvar o número (61)
9873-3519 na agenda de contatos do
telefone e enviar um “Oi” pelo WhatsApp.
O atendimento será iniciado
automaticamente: www.gov.br/agricultura
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CNA APRESENTA PROPOSTAS PARA PLANO SAFRA
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil

SEAB NA MÍDIA

(CNA) apresentou ao Ministério da Agricultura
documento com 10 pontos prioritários para o Plano
Agrícola e Pecuário 2020/21. São eles: 1 – Redução da
taxa de juros de operações de crédito. 2 – Adequar
custos recebidos por instituições financeiras às novas
condições macroeconômicas. 3 – Aumentar
transparência e fiscalização sobre as exigências das
instituições financeiras. 4 – Garantir R$ 13,5 bi para
subvenção em equalização de taxa de juros e R$ 1,6 bi
na subvenção ao prêmio do seguro (PSR). 5 – Priorizar
recursos para crédito de custeio e comercialização. 6 –
Priorizar recursos para construção de armazéns,
irrigação, novas tecnologias e Programa ABC. 7 –
Previsibilidade de execução de orçamento do PSR e
concessão diretamente ao produtor. 8 – Estimular

CANAL RURAL - O analista de

milho do Deral, Edmar
Gervásio, foi entrevistado pelo
Canal Rural na quarta-feira (13),
Ele deu detalhes sobre o
último relatório da safra. Com
a estiagem severa na segunda
safra do grão, 53% das plantas
mantém boas condições, 36%
estão em condições médias e
11% com condições ruins.
Assista: canalrural.com.br

contratação do Pronaf Produtivo Orientado. 9 – Ajustar
a regulamentação prudencial sobre a carteira de
crédito. 10 – Negociar com a CVM a possibilidade de
fundos de previdência complementar investirem no

PARANÁ CENTRO - O Portal

agronegócio. Leia mais e acesse o documento em

Paraná Centro deu destaque à

www.cnabrasil.org.br

distribuição dos vouchers do
Cartão Comida Boa na região
de Pitanga. O chefe do Núcleo
Regional da Seab em Pitanga,
José Guilherme Camilo, foi um
dos entrevistados.
jornal.paranacentro.com.br

ESALQ FARÁ TESTES PARA COVID EM TRABALHADORES DO AGRO
A Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz vai entrar mais diretamente na luta
contra a covid-19 em parceria com o Centro de Energia Nuclear na Agricultura (Cena). As
instituições da USP vão realizar diagnóstico da doença em trabalhadores do
agronegócio.A prioridade serão os profissionais das linhas de produção e distribuição de
alimentos, para os quais as empresas podem auxiliar com doações para a real efetivação
do programa. Leia mais no site https://www.moneytimes.com.br/
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