
Saiba mais: www.saude.pr.gov.br

A Câmara Setorial do Café do Paraná e a Secretaria

de Estado da Agricultura e do Abastecimento

divulgaram o novo regulamento do 18º Concurso

Café Qualidade Paraná. O objetivo é valorizar e

fortalecer a produção de cafés especiais, na busca

de novas oportunidades de negócios para os

produtores.As inscrições são gratuitas e devem ser

feitas nas unidades regionais do Instituto de

Desenvolvimento Rural do Paraná Iapar-Emater

(IDR-Paraná) até 2 de outubro de 2020.

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

A Organização das Nações

Unidas para a Alimentação e

a Agricultura (FAO) celebra

desde o 1º de junho de 2001

0 Dia Mundial do Leite. O

objetivo da data é alertar a

população sobre a

importância dos lácteos para

a manutenção de uma

alimentação equilibrada,

além de reconhecer a

contribuição do setor leiteiro

para o desenvolvimento

econômico.

 

CORONAVÍRUS

CASOS NO PARANÁ:

  

           CONFIRMADOS: 4.835
 

           INTERNADOS: 335
 

           RECUPERADOS: 1.971
 

           ÓBITOS: 190
 

 

FONTE: Informe Epidemiológico da
Sesa em 1 de junho de 2020.
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CONCURSO CAFÉ QUALIDADE PARANÁ ABRE
PERÍODO DE INSCRIÇÕES

DIA MUNDIAL DO LEITE

http://www.saude.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=7422&tit=Parana-tem-mais-de-60-do-territorio-com-ocorrencia-de-covid-19
http://www.cafequalidadeparana.com.br/regulamento.html
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Concurso-Cafe-Qualidade-Parana-abre-periodo-de-inscricoes
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/


CBN - O secretário Norberto

Ortigara falou à Rádio CBN Curitiba

nesta segunda-feira (01) sobre as

perspectivas do agronegócio diante

da pandemia.

Ouça: cbncuritiba.com
 

RPC- O Meio Dia Paraná, da RPC,

produziu reportagem no sábado (30)

sobre o aumento do preço do feijão.

O engenheiro agrônomo do Deral
Carlos Alberto Salvador foi um dos
entrevistados.

Assista: globoplay.globo.com
 

RPC - Reportagem do Caminhos do

Campo, programa da RPC, mostrou

neste domingo (31) a preocupação

dos agricultores com a chegada do

frio e a possibilidade de geadas mais

fortes no Estado. Entre os

entrevistados está a meteorologista

do IDR-Paraná Angela Costa. 

Assista: globoplay.globo.com

 

RPC - Também no Caminhos do

Campo, reportagem sobre a

antecipação da colheita do café em

razão da estiagem. Entre os

especialistas ouvidos estão o

economista do Deral Paulo Franzini

e o engenheiro agrônomo Romeu

Gair, IDR-Paraná. 

Assista: globoplay.globo.com/

 

PORTAL RBJ -  Reportagem sobre o

programa Compra Direta Paraná no

Sudoeste ouviu a chefe do Núcleo

Regional de Pato Branco, Leunira

Tesser.

Leia: rbj.com.br

ONU PREVÊ PERDA DE ATÉ US$ 33 BILHÕES NO
MERCADO CHINÊS

CHINA PEDE QUE ESTATAIS SUSPENDAM
COMPRAS AGRÍCOLAS DOS EUA
A China orientou suas empresas estatais a deixar de

comprar soja e carne suína em grande escala dos

Estados Unidos, de acordo com fontes ouvidas pela

agência Reuters. O pedido foi consequência de os

EUA terem acenado, na sexta-feira (29), com o fim do

tratamento especial a Hong Kong, que vai de um

tratado de extradição a controles de exportação,

como forma de punição a Pequim. Compras de

algodão e milho também entrariam nas suspensões.

Leia mais em br.reuters.com

Caminhões lotados de mantimentos partiram neste

final de semana de Curitiba para o Interior do

Paraná. A carga tem destino certo: as mesas de

famílias paranaenses impactadas pela pandemia do

novo coronavírus. As cestas básicas que começaram

a ser distribuídas nesta semana foram doadas na

campanha Cesta Solidária Paraná, que arrecadou 150

toneladas de alimentos. Ao longo da última semana,

servidores públicos e toda a sociedade se

mobilizaram para entregar os alimentos e produtos

de higiene e limpeza através de um sistema de drive-

thru, montado em diferentes cidades paranaenses.

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

A pandemia do coronavírus pode resultar em perdas

entre US$ 15,5 bilhões e US$ 33,1 bilhões no volume

de exportações de commodities para o mercado

chinês. A previsão é parte de um estudo da

Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e

Desenvolvimento (Unctad) e representa queda de

46% nas projeções deste ano. A expectativa é que

alguns produtos, entre eles a soja e madeira, resistam

à crise. Leia mais em news.un.org
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NA MÍDIAALIMENTOS ARRECADADOS PELA CESTA
SOLIDÁRIA COMEÇAM SER DISTRIBUÍDOS

https://cbncuritiba.com/covid19-parana-aposta-agronegocio-para-sair-crise/
https://globoplay.globo.com/v/8591324/programa/
https://globoplay.globo.com/v/8588839/
https://globoplay.globo.com/v/8588852/?utm_source=whatsapp&utm_medium=share-bar
https://rbj.com.br/agricultura/apropal-atendera-demanda-de-347-mil-em-produtos-no-programa-compra-direta-1834.html
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN23829C-OBRBS
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=107250&tit=Alimentos-arrecadados-pela-Cesta-Solidaria-comecam-ser-distribuidos
https://news.un.org/pt/story/2020/06/1715242

