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BRDE TERÁ R$ 460 MILHÕES PARA
FINANCIAR SAFRA AGRÍCOLA PARANAENSE

CORONAVÍRUS
CASOS NO PARANÁ:

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo

CONFIRMADOS: 35.324

Sul (BRDE) terá R$ 460 milhões para fomentar o
desenvolvimento do agronegócio do Paraná. O valor
integra o Plano Safra 2020/2021, editado pelo

INTERNADOS: 773

Governo Federal, e é 6,1% superior ao volume para

RECUPERADOS: 9.852

crédito disponível na safra anterior. Em vigência
desde 1º de julho, o Plano Safra vai destinar, no total,
R$ 236,3 bilhões para apoiar a produção agropecuária

ÓBITOS: 880

de pequenos, médios e grandes produtores. Para o

Fonte: Informe Epidemiológico da
Sesa em 8 de julho de 2020.
Leia mais: www.saude.pr.gov.br

secretário estadual da Agricultura e Abastecimento,
Norberto Ortigara, os recursos reforçam a condição
do Paraná como ator relevante no desempenho da
agricultura brasileira. aen.pr.gov.br

COMPRAS DO GOVERNO GARANTEM RENDA
TRANSPORTE DE GRÃOS POR ÀS FAMÍLIAS, AFIRMAM AGRICULTORAS
FERROVIA CRESCE 128%
OESTE PARA PARANAGUÁ
O volume de grãos

DO

transportados na malha
ferroviária da região Oeste do
Paraná até o Porto de Paranaguá
mais que dobrou no primeiro
semestre deste ano, comparado
ao mesmo período de 2019. O
acréscimo foi de 128%, Um dos

Pequenas produtoras de Chopinzinho destacam

fatores preponderantes é a

importância de prosseguir fornecendo alimentos para

parceria desenvolvida pelo

a merenda escolar, mesmo com a suspensão das aulas

Governo do Estado, por meio da

durante a pandemia. Os produtos continuam sendo

Estrada de Ferro Paraná Oeste

comprados e enviados quinzenalmente para as

S.A. (Ferroeste), e a Rumo

famílias de cerca de 230 mil estudantes no Estado.

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

ARGENTINA E EUA INICIAM
FITOSSANITÁRIA ELETRÔNICA

CERTIFICAÇÃO

A Argentina e os EUA iniciaram esta semana a
certificação fitossanitária eletrônica para exportação
e importação de produtos e subprodutos de origem
animal. O acordo foi feito entre os serviços de
inspeção dos dois países. A Argentina fez acordo
semelhante com o Chile em maio. O
desenvolvimento do Certificado Fitossanitário

NA MÍDIA
TRIBUNA DA REGIÃO – Jornal

destaca a entrega de alimentos do
programa Compra Direta Paraná
pela Associação de Produtores
Rurais do Estado do Paraná que
beneficiará 140 famílias em Goioerê.
tribunadaregiao.com.br

Eletrônico (e-Phyto) é iniciativa da Convenção

DIÁRIO DO SUDOESTE -

Internacional de Proteção de Plantas (IPPC), com

Reportagem sobre a produção de
leite no Sudoeste tem o veterinário
responsável pela área de pecuária
de corte e leite da Seab, Fábio
Mezzadri entre os entrevistados e
cita dados do núcleo regional de
Pato Branco.
diariodosudoeste.com.br

vistas a tornar o comércio de artigos regulamentados
mais fácil, transparente e confiável. argentina.gob.ar

ESTIMATIVAS DE JUNHO PREVEEM SAFRA
RECORDE EM 2020

SINDICATO RURAL - Notícia no site

A safra nacional de grãos deve chegar a 247,4
milhões de toneladas em 2020, segundo o IBGE.

do Sindicato Rural de Ponta Grossa
destacou reunião com
representantes do núcleo regional
da Seab e IDR -Paraná sobre a
produção de queijos artesanais na
região.
www.sindruralpg.com.br/

Isso corresponde a um aumento de 0,6% em
relação à previsão de maio e de 2,5% na
comparação com a colheita de 2019, um aumento

FOGO
NA
AMAZÔNIA
PANTANAL SERÁ PROIBIDO

de 6 milhões de toneladas.

Pressionado por executivos de 38

agenciadenoticias.ibge.gov.br

empresas dentro e fora do país e

E

grandes instituições financeiras, o
Já o 10.º Levantamento de Grãos realizado pela

Governo Federal vai decretar, nos

Companhia Nacional de Abastecimento (Conab),

próximos dias, uma "moratória

divulgado nesta quarta-feira, prevê 251,4 milhões de

absoluta" das queimadas

toneladas. O desempenho recorde deve-se,

na Amazônia por 120 dias. Essa

principalmente, às colheitas de soja e milho.

medida afetará também

conab.gov.br

o Pantanal. diariodecuiaba.com.br
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