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CORONAVÍRUS

Produtores rurais de 16 cidades da região de
CASOS NO PARANÁ:
Umuarama receberam, gratuitamente, 11,7 mil
toneladas de lodo de esgoto gerado nas estações
CONFIRMADOS: 5.494
de tratamento para serem aplicados na agricultura.
RECUPERADOS: 2.256
Esse volume foi repassado pela Sanepar no decorrer
de 2019 e no primeiro trimestre deste ano. A
INTERNADOS: 326
regional em Umuarama destina 100% do lodo
gerado para fins agrícolas desde 2012. Em 2019, foi
ÓBITOS: 205
a região que mais reciclou lodo de esgoto no
Paraná. O trabalho foi feito pela Sanepar, em
parceria com o Governo do Paraná, prefeituras, IDR
Fonte: Informe Epidemiológico da
Sesa em 3 de junho de 2020.
– Paraná, sindicatos rurais e secretarias municipais
de agricultura. Leia mais: www.aen.pr.gov.br
Leia mais: www.saude.pr.gov.br

DENGUE TEM QUEDA NO
NÚMERO DE NOTIFICAÇÕES

LIVE: O IMPACTO DA PANDEMIA NO AGRONEGÓCIO
Na quinta-feira (04), a partir das 19h30, o chefe do
Deral, Salatiel Turra, participa de uma transmissão
ao vivo sobre o impacto da pandemia no
agronegócio, com o diretor da Coprossel,Paulo
Pinto, e o presidente da Associação Comercial de
Quedas do Iguaçu, Rodrigo Guzzo. Para assistir,
clique no link no horário marcado e preencha o
formulário que o direcionará para a transmissão:
https://bit.ly/agronegócio04-06

O total de casos de dengue
no Paraná confirmados pela
Sesa é de cerca de 199 mil,
referente ao período
epidemiológico iniciado em
28 de julho de 2019 até 30
de maio. Foram incluídos
18.650 novos casos entre o
último boletim e o
divulgado na terça-feira (2),
com uma diferença portanto
de 15 dias. A partir do mês
atual, a tendência é de
queda de casos.Leia mais:
www.aen.pr.gov.br

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

MINISTRA FALA EM ESTABILIDADE NO CRÉDITO DO
PLANO SAFRA
A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirmou
que, em uma perspectiva conservadora, o Plano
Safra 2020/21 deve manter o volume de crédito rural
da última temporada. “Mas estamos brigando pelo
spread com os bancos... Spreads de 5% a 7% são
muito altos”, disse em webinar do Centro de
Agronegócios da Fundação Getúlio Vargas, terçafeira (02) à noite. Leia mais em br.reuters.com

IMPRENSA ESPECULA AS TAXAS DE JUROS
A jornalista Kellen Severo, do Canal Rural, divulgou,

NA MÍDIA
TRANSMISSÃO AO VIVO - O

secretário Norberto Ortigara
participou nesta quarta-feira de
uma live sobre as perspectivas
para o agronegócio, com a
presidente da Sociedade Rural
Brasileira, Teka Vendramini.
Assista: www.facebook.com

também na terça-feira à noite, a informação de que
o Plano Safra prevê juros de 3% a 4% para o Pronaf,
contra os 4,6% atuais; de 5,25% para os médios
produtores, que hoje é de 6%; e de 6,5% para os
demais, que atualmente pagam juros de 8%.
Segundo ela, os dados sobre os porcentuais são de
uma fonte no Ministério da Agricultura. Assista
www.canalrural.com.br

CNI
IDENTIFICA
17
NOVAS
BARREIRAS
COMERCIAIS A PRODUTOS BRASILEIROS

COAGRU - O secretário Norberto

concedeu entrevista ao programa
de rádio da Cooperativa
Agroindustrial União (Coagru)
sobre o Plano Safra.
Ouça: www.coagru.com.br

Levantamento da Confederação Nacional da
Indústria (CNI) identificou 17 novas barreiras

TNOnline - O engenheiro

comerciais no exterior para produtos brasileiros entre agrônomo do Deral, Sérgio Carlos
Empinotti, foi entrevistado pelo
março e maio deste ano. Desse total, dez foram
impostas pela China, duas pela Argentina, duas pela

portal TNOnline sobre o

Índia e as demais pelo México, pela Arábia Saudita e

desenvolvimento das lavouras de

União Europeia. O México e a Índia cobram imposto

trigo na região do Vale do Ivaí.

de importação para a carne de frango do Brasil. A
Índia também implementou medidas sanitárias e
fitossanitárias para o couro brasileiro. Leia mais:

Leia: tnonline.uol.com.br

agenciabrasil.ebc.com.br

CEPEA E EMBRAPA PESQUISAM MERCADO DA MANDIOCA
Pesquisadores do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada
(Cepea/Esalq/USP) e da Embrapa Mandioca e Fruticultura avaliam os impactos da
pandemia do novo coronavírus sobre o mercado brasileiro da raiz, da fécula, da farinha e
da mandioca de mesa. O questionário pode ser acessado em www.cepea.esalq.usp.br
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