
O boletim da covid-19 desta

quarta-feira (20) registra

mais 136 casos e sete mortes,

As novas confirmações são

nas cidades: Agudos do Sul

(1), Andirá (1), Apucarana (1),

Araucária (3), Assis

Chateaubriand (1), Braganey

(1), Cafelândia (2), Cambé (2),

Campo Largo (4), Capanema

(1), Carambeí (1), Cascavel

(20), Cornélio Procópio (4),

Curitiba (28), Diamante do

Sul (2), Fazenda Rio Grande

(1), Foz do Iguaçu (1),

Guarapuava (3), Guaratuba

(1), Londrina (13), Luiziana (1),

Mandaguaçu (1), Marechal

Candido Rondon (1), Maringá

(4), Nova Esperança (2),

Paiçandu (1), Pato Branco (1),

Pinhais (6), Piraquara (4),

Pitanga (1), Ponta Grossa (10),

Quitandinha (1), Rolândia (1),

Santa Isabel do Ivaí (1), Santa

Tereza do Oeste (1), São José

dos Pinhais (2), Sarandi (1),

Tamarana (1), Terra Rica (1),

Umuarama (2), Uraí (1) e

Wenceslau Braz (1). Saiba

mais: www.saude.pr.gov.br

Servidores públicos de diversos órgãos do Paraná se

uniram para ajudar as famílias mais vulneráveis durante a

pandemia de coronavírus. Lançada na segunda-feira (18)

pelo Governo do Estado, a campanha Cesta Solidária

Paraná busca arrecadar alimentos que serão distribuídos

em diferentes cidades de todas as regiões do Estado. A

arrecadação vai até o próximo dia 23. Saiba como ajudar:  

www.coronavirus.pr.gov.br

Os agricultores familiares interessados na aquisição de

máquinas, implementos e equipamentos consignados

ao programa Trator Solidário já podem apresentar pré-

propostas. Os financiamentos seguem regras

estabelecidas para a linha Pronaf Mais Alimentos, que

tem limites, prazo de carência e taxa de juros

autorizados pelo Conselho Monetário Nacional e Banco

Central do Brasil. O programa é destinado a pequenos

produtores que têm a Declaração de Aptidão ao Pronaf

(DAP) ativa e que, portanto, obedecem todas as

exigências federais para ser considerado agricultor

familiar. Para se pré-qualificar ao programa, o

interessado precisa ir ao escritório do IDR-Paraná mais

próximo. Saiba mais: www.agricultura.pr.gov.br
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PRODUTORES PODEM APRESENTAR PROPOSTAS
PARA O TRATOR SOLIDÁRIO

CAMPANHA ARRECADA DOAÇÕES ATÉ DIA 23

http://www.saude.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=7388&tit=Mais-136-confirmacoes-e-sete-mortes-pela-covid-19
http://www.coronavirus.pr.gov.br/cestasolidaria
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Produtores-podem-apresentar-propostas-para-o-Trator-Solidario
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/


   

A Secretaria da Agricultura,

Pecuária e Desenvolvimento

Rural do Rio Grande do Sul

publicou, na segunda-feira (18), o

regulamento para a 43.ª

Exposição Internacional de

Animais, Máquinas, Implementos

e Produtos Agropecuários –

Expointer 2020, umas das mais

importantes do País. No entanto,

ainda não há data estabelecida

para o evento no Parque de

Exposições Assis Brasil, em Esteio.

Ela será definida de acordo com a

evolução da pandemia do novo

coronavírus no Rio Grande do Sul.

Leia mais em

www.agricultura.rs.gov.br 
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RS PUBLICA REGULAMENTO
DA EXPOINTER 2020

A unidade brasileira da Bunge

assinou contrato para adquirir

duas plantas de esmagamento

de soja da Imcopa, no Paraná. Em

recuperação judicial, a empresa

paranaense diz ter o objetivo de

manter o funcionamento das

fábricas e proteger os empregos.

O fechamento da transação

depende do Conselho

Administrativo de Defesa

Econômica (Cade). As duas

plantas processaram cerca de 1

milhão de toneladas de soja em

2019. Leia mais em br.reuters.com

BUNGE ASSINA CONTRATO PARA
ADQUIRIR PLANTAS DA IMCOPA

CARTÃO COMIDA BOA TERÁ NOVA ENTREGA
EM CURITIBA NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO

RITMO DE CRESCIMENTO DE ENERGIAS
RENOVÁVEIS DEVE CAIR 
A Agência Internacional de Energia (IEA) anunciou

nesta quarta-feira (20) que o ritmo de crescimento

da capacidade global de energia renovável deve ter,

em 2020, o primeiro recuo anual em 20 anos. A

previsão é de a capacidade instalada crescer 167

gigawatts, ou 13% a menos que no ano passado. Mas

a retomada deve acontecer já em 2021, com os

mesmos níveis de 2019. Leia mais em br.reuters.com

Curitibanos inscritos no CadÚnico e que se encaixam

nos critérios estabelecidos pelo Decreto 4750 para

receber o Cartão Comida Boa, mas que não

puderam comparecer nos pontos de retirada nas

primeiras datas de entrega, terão uma nova

oportunidade. A distribuição em Curitiba prosseguirá

na próxima semana, nos dias 26 e 27. Nos demais

municípios do Paraná, as prefeituras são as

responsáveis pela distribuição. Em todo o Estado,

estão aptas a receber o auxílio cerca de um milhão

de pessoas. Até o momento, 476.648 cartões já foram

distribuídos e o total de compras realizadas já chega

a R$ 18,3 milhões. Leia mais: www.aen.pr.gov.br

https://www.agricultura.rs.gov.br/agricultura-publica-regulamento-da-expointer-2020
https://www.agricultura.rs.gov.br/agricultura-publica-regulamento-da-expointer-2020
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN22W2HF-OBRBS
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN22W283-OBRBS
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=107085&tit=ATUALIZADA-Cartao-Comida-Boa-tera-nova-entrega-dias-26-e-27


  

O projeto de lei 2633/20, que trata da regularização

fundiária, foi retirado da pauta de votação, em

regime de urgência, do plenário da Câmara dos

Deputados nesta quarta-feira. O PL resulta da Medida

Provisória 910/19, que perdeu a validade na terça-feira

(19). Os principais impasses para aprovação são o

marco temporal para comprovação da ocupação,

que recuaria de 2014 para 22 de julho de 2008, e em

relação ao tamanho das áreas que não precisariam

de vistoria prévia. A MP alterou de 4 módulos fiscais

para 15. O projeto prevê até 6 módulos fiscais. Leia

mais em www.camara.leg.br

 

Supermercados britânicos alertaram o governo

brasileiro que podem boicotar produtos do País caso

seja aprovado o projeto de lei de regularização

fundiária. Eles temem que a lei “incentivará a

apropriação de terras e o desmatamento

generalizado que colocará em risco a sobrevivência

da Amazônia e o cumprimento das metas do Acordo

de Paris sobre as mudanças climáticas, além de

prejudicar os direitos das comunidades indígenas e

tradicionais”. Também assinam a carta empresas do

agronegócio e investidores. Leia mais: br.reuters.com

PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA É
RETIRADO DE PAUTA
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SUPERMERCADOS BRITÂNICOS PODEM
BOICOTAR PRODUTOS DO BRASIL

Os portos paranaenses movimentaram mais produtos

em menos tempo, nos primeiros quatro meses do

ano. O volume carregado por hora cresceu 20% e a

produtividade média passou de 546 para 655

toneladas por hora. O tempo que os navios levam

para encostar no cais, operar e desatracar, caiu 4% –

de 2,15 dias para 2 dias, em média. Com a agilidade,

os portos de Paranaguá e Antonina conseguem

receber mais embarcações e mantêm o ritmo

acelerado no embarque e desembarque de produtos.

Leia mais: www.aen.pr.gov.br

PRODUTIVIDADE CRESCE 20% NOS PORTOS 

PESQUISA MOSTRA COMO AS
INDÚSTRIAS DE OVOS,
FRANGOS E SUÍNOS SOFREM OS
EFEITOS DA PANDEMIA
Redução da demanda interna,

dos preços e dos custos de

produção, manutenção das

atividades produtivas e

expansão das exportações. Esses

foram alguns dos impactos

observados da pandemia de

Covid-19 nas cadeias produtivas

de frango de corte, de ovos e de

suínos. Resultaram de

um estudo realizado

pela Embrapa Suínos e

Aves junto ao setor

produtivo.Um dos principais

efeitos registrados foi a queda

da demanda no mercado

interno, sobretudo pela redução

da renda do consumidor e pelo

fechamento de restaurantes,

escolas, bares e atividades de

turismo. Leia mais:

www.embrapa.br

https://www.camara.leg.br/noticias/663090-autor-do-projeto-da-regularizacao-fundiaria-rejeita-alteracoes-propostas-pelo-governo/
https://br.reuters.com/article/domesticNews/idBRKBN22W080-OBRDN
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=107071&tit=Produtividade-cresce-20-nos-portos-do-Parana
https://www.embrapa.br/documents/10180/9543845/Impacto+da+Covid-19+sobre+as+Cadeias+Produtivas+de+frangos+de+corte+-+ovos+e+su%C3%ADnos+-nota_tecnica.pdf
https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/52505210/pesquisa-mostra-como-as-industrias-de-ovos-frangos-e-suinos-sofrem-os-efeitos-da-pandemia

