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GOVERNO DEPOSITA R$ 31 MILHÕES A
COMERCIANTES DO CARTÃO COMIDA BOA

CORONAVÍRUS
CASOS NO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 7.314
INTERNADOS: 317
RECUPERADOS: 2.744
ÓBITOS: 253
O Governo do Estado depositou cerca de R$ 31
Fonte: Informe Epidemiológico da Sesa
em 9 de junho de 2020.

milhões para os estabelecimentos comerciais

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

pagamentos foram feitos em duas etapas e se

parceiros do programa Cartão Comida Boa. Os
referem à primeira fase do programa. O governo

RELATÓRIO
SEMANAL
PLANTIO E COLHEITA

DE

O Departamento de Economia
Rural (Deral) publicou nesta
terça-feira mais um relatório
resumido da evolução do plantio
e colheita no Paraná, que mostra
a situação das lavouras de
batata, café, cevada, feijão, milho
e trigo. As chuvas registradas no
Estado ajudam a criar um
ambiente favorável para o
avanço do plantio das culturas
de inverno. Acesse:
www.agricultura.pr.gov.br

deve anunciar, nos próximos dias, o crédito de mais
R$ 50 para cada um dos vouchers. Quem tem
direito ao benefício e não pegou o cartão em maio
poderá fazer agora, mas não terá acesso ao crédito
anterior. A partir deste mês, o pagamento aos
estabelecimentos deverá ser feito semanalmente.
“O Cartão Comida Boa ajudou muitas pessoas que
precisavam reforçar os alimentos na mesa durante
o mês passado, e continuará a alimentar neste mês”,
garantiu o secretário da Agricultura e do
Abastecimento, Norberto Ortigara. “Com o
pagamento que foi realizado agora aos
estabelecimentos, o governo também coloca um
pouco mais de dinheiro na economia local e
garante fôlego financeiro aos comerciantes.”. Leia
mais em www.agricultura.pr.gov.br
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ADAPAR ORIENTA SOBRE MUDANÇAS NO
TRÂNSITO DE ANIMAIS
O trânsito de bovinos e bubalinos entre o Paraná, Rio
Grande do Sul e os estados do Bloco I do Programa

NA MÍDIA
PARANÁ TURISMO – O início

do vazio sanitário, nesta quarta-

Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa

feira, foi assunto de reportagem

(PNEFA) - Acre, Rondônia e regiões do Amazonas e do

da TV Paraná Turismo. O

Mato Grosso está autorizado pelo Ministério da

entrevistado foi o gerente de

Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Com isso, a

Sanidade Vegetal da Adapar,

Adapar alterou seus manuais de Trânsito

Renato Rezende Young Blood.

Agropecuário e de Normas para Emissão de GTA, a fim

Assista: www.youtube.com

de orientar produtores e técnicos sobre as novas
regras. Leia mais: www.agricultura.pr.gov.br

CATVE – O mesmo assunto foi

abordado por Renato Blood na
CATVE, de Cascavel, destacando
que a medida estende-se até 10
de setembro: www.catve.com
PORTAL PALOTINA - O chefe

do núcleo regional de Toledo,
Paulo Roberto Salesse foi
entrevistado pelo Portal
Palotina sobre a entrega de um
caminhão para o município de
Maripá, viabilizada por um
convênio com a Seab.
Leia: portalpalotina.com
CONAB PROJETA SAFRA DE 250,5 MILHÕES DE
TONELADAS
A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab)

IBGE APONTA PARA 245,9
MI DE TONELADAS

confirmou a projeção de crescimento recorde da

O IBGE também divulgou nesta

produção de grãos no país, com 250,5 milhões de

terça-feira estimativa um pouco

toneladas. Ainda que o 9.º Levantamento da Safra
mostre redução de 400 mil toneladas em relação ao
número anterior, a produção projetada é 8,5 milhões
de toneladas (3,5%) superior à safra 2018/19. A área
semeada na atual safra é de 65,6 milhões de
hectares.Leia mais: www.conab.gov.br

inferior, de 245,9 milhões de
toneladas, mas ainda assim
superior à safra de 2019, que
chegou a 241,5 milhões de
toneladas. Leia mais em
agenciadenoticias.ibge.gov.br
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