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CORONAVÍRUS
CASOS NO PARANÁ:

PROTEÇÃO DE NASCENTES AJUDA ÁREA
RURAL DO PARANÁ A ENFRENTAR A SECA

CONFIRMADOS: 6.347
INTERNADOS: 314
RECUPERADOS: 2.402
ÓBITOS: 227

Fonte: Informe Epidemiológico da Sesa
em 5 de junho de 2020.

A proteção das nascentes nas áreas rurais do
Paraná ajuda a garantir água nas propriedades,
Leia mais: www.saude.pr.gov.br
mesmo em período de seca. O trabalho é
realizado há mais de 20 anos pelos extensionistas
GOVERNO FEDERAL ANTECIPA do Instituto de Desenvolvimento Rural do ParanáIapar-Emater (IDR-Paraná), em parceria com
RECURSOS DO FUNCAFÉ
produtores e prefeituras. Desde o ano passado, o
O Ministério da Agricultura
projeto vem cadastrando as nascentes protegidas,
informou nesta sexta-feira que
que já somam 2.562 em todo o Estado. A meta é
está antecipando a liberação
dobrar esse número nos próximos três anos. Leia
dos recursos do Fundo de
mais: www.aen.pr.gov.br
Defesa da Economia Cafeeira
(Funcafé). Normalmente, a
liberação ocorre na segunda
quinzena de julho, mas, em
razão da crise provocada pela
pandemia, os recursos estarão
disponíveis na próxima semana.
Estão habilitados 31 bancos para
aplicar R$ 5,7 bilhões. Leia mais
em www.gov.br/agricultura

CONJUNTURA - BOLETIM SEMANAL
O Deral divulgou nesta sexta-feira o Boletim Semanal
06/2020, elaborado pela Divisão de Conjuntura
Agropecuária com dados coletados pelos técnicos de
campo. Há informações sobre feijão, fruticultura,
mandioca, milho, trigo, soja, olericultura, pecuária
leiteira e avicultura.
Acesse: www.agricultura,pr.gov.br

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

PRESENÇA DO GÁS CARBÔNICO NO AR ATINGE
NÍVEL RECORDE

NA MÍDIA

Quando se celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente,

TVE Ponta Grossa - O técnico

pesquisas mostram que a quantidade de gás

do IDR-Paraná Raphael Moreira

carbônico (CO2) no ar atingiu, em maio, um novo

foi entrevistado pela TV

recorde com média superior a 417 partes por milhão.

Educativa de Ponta Grossa sobre

É provável que haja mais CO2 no ar agora do que em

as estimativas para a cultura do

qualquer momento em 3 milhões de anos registram

trigo na região dos Campos

as leituras de dois dos maiores centros de estudos

Gerais.

climáticos: Scripps Institution of Oceanography e
National Oceanic and Atmospheric Administration

Assista: www.facebook.com

(NOAA). Esse resultado surpreende porque se
acredita que a crise econômica relacionada ao
coronavírus tenha provocado queda nas emissões
globais desses gases. www.washingtonpost.com

VENDA DE COLHEITADEIRAS
DE GRÃOS CRESCE 117% EM
COMPARAÇÃO COM MAIO/19

FUNDO GLOBAL INVESTE US$ 176 MILHÕES EM Também no setor de veículos, o
PRODUTIVIDADE E SUSTENTABILIDADE
agronegócio mostra força. No
O Conselho do Fundo Global para o Meio Ambiente

mês passado, as vendas de

(GEF) decidiu alocar US$ 176 milhões em 24 projetos

máquinas agrícolas e

apresentados pela Organização das Nações Unidas

rodoviárias tiveram um

para Agricultura e Alimentação (FAO). Eles

crescimento de 23,3%

beneficiarão 30 países para compatibilizar as

comparando-se com o mesmo

preocupações ambientais com a necessidade de

mês do ano passado. Em

aumentar a produtividade agrícola. O projeto

relação a abril, o volume é 61%

brasileiro será desenvolvido em cooperação com o

superior. Segundo a Associação

Uruguai, na Lagoa Mirim, no Rio Grande do Sul. Leia

Nacional dos Fabricantes de

mais em www.fao.org

Veículos Automotores

ARGENTINA APRESSA PLANTIO DO TRIGO

(Anfavea), foram vendidas 3.858

Diante da previsão de chuvas mais fortes, que pode
dificultar a semeadura, os produtores de trigo da
Argentina estão apressando o plantio da safra
2020/21. A informação da Bolsa de Cereais de Buenos
Aires (BCBA) é de que houve avanço de 16,6 pontos
porcentuais na semana. Desta forma, já foram
semeados 30% dos 6,8 milhões de hectares
projetados. Leia mais em br.reuters.com

unidades no mês passado. No
mercado interno, o destaque é
para colheitadeiras de grãos.
Foram vendidas 317 unidades,
aumento de 84,3% em relação a
abril e de 117% comparado com
maio de 2019. Leia mais:
br.reuters.com
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