
CORONAVÍRUS

CASOS NO PARANÁ:

  

               CONFIRMADOS: 37.001

               INTERNADOS: 794

               RECUPERADOS: 12.212 

               ÓBITOS: 914

Fonte: Informe Epidemiológico da 
Sesa em 9 de julho de 2020.  

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

GOVERNO E JBS DISCUTEM INVESTIMENTOS
DE R$ 800 MILHÕES NO PARANÁ
A JBS, uma das líderes globais da indústria de

alimentos, deve investir R$ 800 milhões no Paraná

nos próximos anos. O objetivo é ampliar a produção

de frangos nas plantas de Jaguapitã, Santo Inácio e

Rolândia. A JBS também está presente em Campo

Mourão, Carambeí, Colorado, Curitiba, Jacarezinho,

Lapa, Londrina, Ponta Grossa e Santa Fé. A informação

foi passada por executivos da empresa em

videoconferência da qual participaram o governador

Carlos Massa Ratinho Júnior, o secretário Norberto

Ortigara e o presidente da Invest Paraná, Eduardo

Bekin. agricultura.pr.gov.br

Neste ano a região do município de Iracema do Oeste

ficou mais de 50 dias sem chuvas consideráveis,

justamente quando o milho safrinha precisava de

água para se desenvolver. Mesmo assim, alguns

produtores conseguiram manter a produtividade,

graças ao consórcio do milho com a braquiária, uma

técnica difundida pelo IDR-Paraná. aen.pr.gov.br
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CONSÓRCIO COM BRAQUIÁRIA MANTÉM
PRODUTIVIDADE DO MILHO

SEBRAE DISCUTE TENDÊNCIAS
E DIFICULDADES DA
AGRICULTURA ORGÂNICA
Em webinar realizada quarta-

feira, o Sebrae nacional

promoveu discussão sobre as

tendências e fatores que podem

contribuir ou impedir a expansão

do setor de produtos orgânicos.

No Ministério da Agricultura,

Pecuária e Abastecimento, há

registro de cerca de 20 mil

produtores presentes em menos

de 2 mil municípios. Em 2019, o

mercado de orgânicos faturou R$

4,5 bilhões no Brasil. 

 organicsnewsbrasil.com.br

http://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-07/informe_epidemiologico_09_07_2020.pdf
http://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Parana-tem-37-mil-casos-confirmados-de-Covid-19
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Governo-e-JBS-discutem-investimentos-de-R-800-milhoes-no-Parana
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=107811&tit=Consorcio-com-braquiariamantem-produtividade-do-milho
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://organicsnewsbrasil.com.br/organico/perspectivas-e-tendencias-do-mercado-de-organicos-no-brasil/


TÁ SABENDO- Reportagem
destaca que produtores ligados

à Associação de Feirantes de

Barbosa Ferraz (AFEIBARF)

iniciaram o fornecimento de

alimentos a entidades

assistenciais por meio do

Compra Direta Paraná e cita os

extensionistas do IDR-PR Rafael

Piovezan, Marcelo Agenciano e

Marcos Brito.

tasabendo.com.br

DIÁRIO DO SUDOESTE - O
mesmo programa foi notícia no

Diário do Sudoeste. A Coocamp  

entregou 1.331 quilos de

alimentos para os Cras de

Marmeleiro e Renascença.

diariodosudoeste.com.br

OCEPAR - O secretário

Norberto Ortigara participou de

uma live da Ocepar nesta

semana sobre o

cooperativismo.

paranacooperativo.coop.br

Os produtores que participaram do Programa de

Seguro Rural (PSR) em 2019 receberam R$ 323

milhões em indenizações. De acordo com o

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,

foram contratadas 95 mil apólices e cerca de 9 mil

foram acionadas. As lavouras mais afetadas foram as

de milho 2.ª safra, soja, trigo, uva e maçã. Seca, geada,

granizo e chuva excessiva foram as principais

causas. gov.br/agricultura

O Balanço de Financiamento Agropecuário da Safra

2019/2020 aponta desembolso de R$ 191,8 bilhões,

volume 11% superior ao período anterior. Somado à

Letra de Crédito do Agronegócio (LCA) e às operações

com agroindústrias atingiram R$ 225 bilhões. O

financiamento de custeio do Pronamp foi de R$ 25,8

bilhões, enquanto no Pronaf alcançou R$ 13,87

bilhões. Aos demais foi de R$ 68,32 bilhões.

gov.br/agricultura
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NA MÍDIA

PSR PAGOU R$ 323 MI EM INDENIZAÇÕES

CONTRATAÇÕES DE CRÉDITO RURAL
CHEGARAM A R$ 225 BI NA SAFRA 2019/2020

VENDAS SEMANAIS DE SOJA DOS EUA FICAM ACIMA DO ESPERADO
O novo boletim semanal de vendas para exportação do USDA (Departamento de

Agricultura dos Estados Unidos) foi reportado nesta quinta-feira (9) e os números vieram,

para soja, acima do esperado para a safra velha, mas abaixo no caso da safra nova. Na

semana encerrada em 2 de julho, os americanos venderam 952,2 mil toneladas de soja,

contra projeções de 300 mil a 800 mil toneladas. O volume é bem maior do que o

registrado na semana passada e supera em 60% a média das últimas quatro. A China foi o

principal destino da oleaginosa dos EUA. noticiasagricolas.com.br

ABATEDOURO INICIA OPERAÇÃO
A Levo Alimentos iniciou as operações em Umurama

na quarta-feira (8) com a perspectiva de abater 200

mil aves por dia. O empreendimento é uma parceria

entre o Grupo Pluma e a Cooperativa C.Vale. Na

primeira fase, foram investidos R$ 50 milhões.

ilustrado.com.br

https://tasabendo.com.br/cidades/barbosa-ferraz/mais-de-200-familias-serao-beneficiadas-pelo-compra-direta-em-barbosa-ferraz/
https://diariodosudoeste.com.br/regiao/coocamp-entrega-alimentos-em-cras-de-marmeleiro-e-renascenca
http://www.paranacooperativo.coop.br/PPC/index.php/sistema-ocepar/comunicacao/2011-12-07-11-07-14/128854-a-pandemia-esta-mostrando-que-cooperar-faz-bem-diz-secretario-ortigara
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/produtores-que-contrataram-seguro-rural-com-o-apoio-do-governo-federal-receberam-r-341-milhoes-em-indenizacoes
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/contratacoes-do-credito-rural-da-safra-2019-2020-fecharam-em-r-225-bilhoes/copy_of_Desempenhojun2020_06072020Final.pdf
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/contratacoes-do-credito-rural-da-safra-2019-2020-fecharam-em-r-225-bilhoes
https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/usda/263480-usda-vendas-semanais-de-soja-da-safra-velha-dos-eua-ficam-acima-do-esperado.html#.Xwc5xW1KjIU
https://ilustrado.com.br/abatedouro-inicia-operacao-com-perspectiva-de-atingir-200-mil-aves-dia/

