
Nesta terça-feira (26) foram confirmados mais 182 casos de covid-19 e três mortes. As
novas confirmações são em  Alvorada do Sul (1), Ângulo (1), Apucarana (3), Arapongas
(1), Assaí (1), Campo Bonito (1), Campo Largo (1), Campo Mourão (1), Capitão Leônidas
Marques (1), Cascavel (43), Castro (1), Céu Azul (3), Cianorte (1), Corbélia (1), Cornélio
Procópio (6), Curitiba (27), Fazenda Rio Grande (3), Foz do Iguaçu (1), Francisco Beltrão
(1), Guaraniaçu (2), Guarapuava (1), Guaratuba (14), Ibema (1), Ibiporã (1), Iguatu (1),
Imbituva (1), Jacarezinho (1), Jaguapitã (1), Jaguariaíva (1), Lindoeste (1), Londrina (9),

Mandirituba (2), Mangueirinha (1), Manoel Ribas (3), Maringá (10), Moreira Sales (1), 
Palotina (3), Paranavaí (4), Pinhais (3), Ponta Grossa (1), Pontal do Paraná (1), Rancho
Alegre (1), Rio Bonito do Iguaçu (1), São João (1), São José dos Pinhais (1), São Mateus
do Sul (1), São Tomé (1), Sapopema (3), Sertaneja (2), Tamboara (3), Telêmaco Borba (1),
Terra Rica (2), Toledo (1), Umuarama (1) e Uraí (1). Leia mais: www.saude.pr.gov.br

Aproximadamente 950 produtores rurais da

região de Prudentópolis serão beneficiados por

meio do Programa de Estradas Rurais

Integradas aos Princípios Conservacionistas -

Estradas da Integração.Um trecho de 6,31

quilômetros e seis metros de largura está

recebendo pavimentação poliédrica com

pedras irregulares ligando a comunidade de

Ponte Alta na interseção com a BR-277 até a

Sede do Distrito de Patos Velhos. A

readequação vai melhorar a trafegabilidade da

estrada, com benefícios diretos para

trabalhadores da agricultura familiar. Leia mais:

www.agricultura.pr.gov.br
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CORONAVÍRUS

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

PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL FORTALECE AGROINDÚSTRIA 

RELATÓRIO SEMANAL DE PLANTIO E COLHEITA
O Deral publicou o relatório resumido da evolução do plantio e colheita no Paraná, que

mostra a situação das lavouras de batata, café, feijão, milho e trigo. As atualizações de

área e produção destas e de outras culturas serão divulgadas na próxima quinta-feira

(28).  Acesse pelo site www.agricultura.pr.gov.br

http://www.saude.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=7408&tit=Parana-tem-3.512-casos-e-159-obitos
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Pavimentacao-de-estrada-rural-fortalece-agroindustria-familiar
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
http://www.agricultura.pr.gov.br/system/files/publico/Safras/plantio_colheita.pdf


PIB AGROPECUÁRIO PODE CRESCER 2,5%

RÁDIO MAIS - O secretário

Norberto Ortigara concedeu

entrevista ao vivo na manhã

desta terça-feira (26) à Rádio

Mais, de São José dos Pinhais,

sobre o Cartão Comida Boa.

 

Ouça: www.youtube.com

 

 

BOM DIA PARANÁ - O Bom Dia

Paraná, veiculado pela RPC nesta

terça-feira (26), apresentou

reportagem sobre a força do

agronegócio diante da pandemia

do novo coronavírus. O secretário

Norberto Ortigara foi um dos

entrevistados. 

 

Assista: globoplay.globo.com
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NA MÍDIA

A JBS (unidade de Campo Grande, no Mato Grosso

do Sul), a Marfrig Global Foods (unidade de Ji-

Paraná, em Rondônia), a Minerva Foods (unidade de

Palmeiras de Goiás), a Frialto (unidade de Matupá,

no Mato Grosso) e a Masterboi (unidade de São

Geraldo do Araguaia, no Pará) receberam aprovação

da Tailândia para embarcar proteína ao país. A

informação é da Agência Reuters. O Ministério da

Agricultura, Pecuária e Abastecimento também

comemorou, em seu site, mais esse anúncio

tailandês que, na semana passada, já havia aberto

seu mercado para os lácteos brasileiros. Leia mais

em br.reuters.com

TAILÂNDIA APROVA CINCO FRIGORÍFICOS BRASILEIROS

ESTADO REALIZA LICITAÇÃO PARA COMPRA DE
HORTIFRUTI EM PONTA GROSSA
A Secretaria Estadual da Administração e da

Previdência, por meio do Departamento de Logística

para Contratações Públicas (Decon), realiza licitação

de registro de preços para futuras compras de

hortifrutigranjeiros no próximo dia 10 de junho, às

14h, em Ponta Grossa, pelo pregão presencial 6/2020.

O valor global máximo será de R$ 455,4 mil. Dos 11

lotes abertos, nove são restritos à participação de

microempresa ou empresa de pequeno porte. O

registro de preço fica válido por um período de 12

meses. www.seap.pr.gov.br

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)

estima que o setor agropecuário brasileiro terá

crescimento de 2,5% este ano, independentemente

da pandemia do novo coronavírus. A previsão,

divulgada nesta terça-feira, tem como base as

análises de safra feitas pelo IBGE. Se considerar os

números da Conab, o crescimento será de 2,3%.

Para a pecuária, a base é o IBGE e o Departamento

de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). Veja o

estudo em: www.ipea.gov.br

CHINA IMPORTOU MAIS SOJA
DO BRASIL EM ABRIL
A China aumentou em 2,6% o

volume de importações de soja

do Brasil, em abril,

comparativamente ao mesmo

mês do ano passado. Maior

comprador global de soja, o país

asiático importou, em abril, 5,939

milhões de toneladas, de acordo

com a Administração Geral de

Alfândegas. Foi quase o triplo de

março, quando havia comprado

2,099 milhões de toneladas. Leia

mais em br.reuters.com

 

https://www.youtube.com/watch?v=xSDCtHMX7X8
https://globoplay.globo.com/v/8579633/programa/
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/tailandia-abre-mercado-para-carne-bovina-e-miudos-do-brasil
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN232215-OBRBS
http://www.administracao.pr.gov.br/Noticia/Estado-realiza-licitacao-para-compra-de-hortifruti-em-Ponta-Grossa
https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=35617&catid=3&Itemid=3
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN2321RF-OBRBS

