
 

CORONAVÍRUS

CASOS NO PARANÁ:

  

           CONFIRMADOS: 5.163
 

           INTERNADOS: 281
 

           RECUPERADOS: 2.097
 

           ÓBITOS: 199
 

 

FONTE: Informe Epidemiológico da
Sesa em 2 de junho de 2020.
 

 

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

 

 

 

O período do vazio sanitário da soja começa em 10

de junho e vai até 10 de setembro. A medida é

determinada pela Portaria número 342/2019 da

Agência de Defesa Agropecuária do Paraná

(Adapar). Nesse período, fica proibido cultivar,

manter ou permitir a presença de plantas vivas de

soja em qualquer estágio vegetativo. Essa é uma

medida essencial para o manejo e controle da

ferrugem asiática, principal praga que ataca a

cultura. Leia mais: www.agricultura.pr.gov.br
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VAZIO SANITÁRIO DA SOJA COMEÇA EM 10 DE JUNHO 

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. Acesse:

www.agricultura.pr.gov.br

LIVE: SECRETÁRIO NORBERTO ORTIGARA DEBATE PERSPECTIVAS PARA O AGRO
Nesta quarta-feira (03), a partir das 9 horas, o secretário estadual da Agricultura e

do Abastecimento Norberto Ortigara participa da transmissão ao vivo

#OAGRONAOPARA com a presidente da Sociedade Rural Brasileira, Teka

Vendramini. A live é uma iniciativa da Sociedade Rural de Maringá e do GMC

Eventos. Para acompanhar, acesse a página da entidade no Facebook, no Youtube,

ou a página da CBN Maringá.

http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/INFORME_EPIDEMIOLOGICO_02_06_2020.pdf
http://www.saude.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=7425&tit=Parana-ultrapassa-5-mil-casos-de-Covid-19-e-registra-199-obitos
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Vazio-sanitario-da-soja-comeca-em-10-de-junho
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
https://www.facebook.com/sociedaderuraldemaringa/
https://www.youtube.com/channel/UC73yzAVgQhzzeTDJv8DMp7A/featured
https://www.facebook.com/radiocbnmaringa/


TRIBUNA DO INTERIOR - O
jornal de Campo Mourão

publicou reportagem nesta terça-

feira (02) sobre a entrega do

Cartão Comida Boa a mais de 33

mil beneficiários na região da

Comcam. O chefe do núcleo

regional da Secretaria de Estado

da Agricultura e do

Abastecimento, João Ricardo

Barbosa Rissardo, foi ouvido pela

reportagem. 

 

Leia: www.tribunadointerior.com.br

 

FALTA DE CHUVAS PREJUDICA
TRANSPORTE FLUVIAL DA
PRODUÇÃO AGRÍCOLA EM MS

PRODUÇÃO DE AÇÚCAR DEVE AUMENTAR NA ÍNDIA...
Maior produtora mundial de açúcar, a Índia prevê

colocar no mercado 27 milhões de toneladas do

produto na atual safra. A previsão anunciada nesta

terça-feira (02) pela Associação Indiana de Moinhos e

Açúcar (ISMA) é 1,89% superior à estimativa anterior.

O aumento deve-se ao fechamento de pequenas

unidades de produção de açúcar mascavo, em

função da quarentena do novo coronavírus, com o

direcionamento da cana para as grandes usinas. Leia

em br.reuters.com

Um projeto iniciado pelo IDR-Paraná possibilitou

que, em apenas quatro anos, hortifrutigranjeiros de

dez municípios da região de União da Vitória dessem

um salto na profissionalização do negócio e na

garantia de clientela o ano todo. Em alguns casos, a

renda dos produtores aumentou em dez vezes.  Leia

mais: www.agricultura.pr.gov.br

Dados da Sala de Situação do

Instituto de Meio Ambiente de

Mato Grosso do Sul (Imasul)

mostram que o nível dos

principais rios do Estado está

abaixo do registrado em anos

anteriores neste período. Isso tem

prejudicado a produção agrícola e

a capacidade de navegação dos

rios, sobretudo a hidrovia do

Paraguai, principal via fluvial de

escoamento de produção. As

barcaças reduziram de um terço

até metade da capacidade. Leia

mais em www.semagro.ms.gov.br
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NA MÍDIA
PROJETO INCREMENTA CADEIA DE HORTIFRÚTI E
AMPLIA RENDA DE AGRICULTORES

...MAS OIA PREVÊ DÉFICIT GLOBAL
A Organização Internacional do Açúcar (OIA) projeta

déficit global de 9,3 milhões de toneladas de açúcar

na safra 2019/20, o maior déficit em 11 anos. No

entanto, pode ser maior, pois o impacto da

pandemia depende da situação em cada país, entre

eles o Brasil. A produção mundial está estimada

em 166,8 milhões de toneladas: br.reuters.com

https://www.tribunadointerior.com.br/campo-mourao/mais-de-33-mil-beneficiarios-ja-receberam-o-cartao-comida-boa-na-comcam
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN2391QB-OBRBS
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Projeto-incrementa-cadeia-de-hortifruti-e-amplia-renda-de-agricultores
https://www.semagro.ms.gov.br/escassez-de-chuvas-reduz-nivel-dos-rios-e-ja-afeta-navegabilidade-na-hidrovia-do-paraguai/
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN2391JD-OBRBS

