
CORONAVÍRUS

CASOS NO PARANÁ:

  

               CONFIRMADOS: 39.064

               INTERNADOS: 800

               RECUPERADOS: 13.374

               ÓBITOS: 961

Fonte: Informe Epidemiológico da 
Sesa em 10 de julho de 2020.  

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

O Boletim Semanal elaborado por técnicos do

Departamento de Economia Rural (Deral) sobre a

situação dos principais produtos agropecuários

paranaenses, destaca, nesta sexta-feira (10), as

consequências, sobretudo para a fruticultura, dos

ciclones extratropicais que atingiram o Estado. O

prejuízo imediato foi observado com a queda de

bananais que se recuperavam da debilidade

provocada pela estiagem e projetavam uma safra

promissora. Os dados preliminares dos Estados do Sul

estimam que 90% a 95% dos bananais foram

afetados com perdas. www.agricultura.pr.gov.br

BOLETIM AGROPECUÁRIO APONTA PERDAS
NA CULTURA DA BANANA
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PARANÁ MANTÉM SEGUNDA
POSIÇÃO NA ESTIMATIVA DO VBP
O Paraná mantém a segunda

colocação em Valor Bruto da

Produção Agropecuária (VBP), de

acordo com dados do Ministério

da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento, base em junho.

O valor estimado para o Estado

está em R$ 91,4 bilhões (12,5% do

valor nacional). Mato Grosso

detém a primeira colocação com

R$ 125,4 bilhões. No terceiro lugar

está São Paulo, com R$ 90,7

bilhões. O VBP do País está

estimado em R$ 716,6 bilhões.

gov.br/agricultura

PRODUTOR PARANAENSE GERA QUASE TODA A
ENERGIA USADA EM AVIÁRIOS
Reportagem discute os benefícios da energia solar no

campo. O primeiro ano de funcionamento do sistema

de energia solar do produtor Antoninho Coletti, em

Salto do Lontra, mostrou as vantagens do modelo. A

fatura, que já chegou a ultrapassar R$ 13,5 mil, caiu

para quase zero. jornaldebeltrao.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/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-07/INFORME_EPIDEMIOLOGICO_10_07_2020.pdf
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.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=107842&tit=Saude-registra-mais-47-mortes-pelo-coronavirus
http://www.agricultura.pr.gov.br/Pagina/Conjuntura-Boletim-Semanal-102020
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Boletim-agropecuario-aponta-perdas-na-cultura-da-banana
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/com-recordes-de-valores-de-soja-e-milho-vbp-de-2020-e-estimado-em-r-716-6-bilhoes
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/298556/produtor-gera-quase-toda-a-energia-usada-nos-seus-aviarios


DIÁRIO DOS CAMPOS- O
secretário Norberto Ortigara

concedeu entrevista na manhã

desta sexta-feira ao jornal Diário dos

Campos, de Ponta Grossa, sobre a

produção agropecuária paranaense

e as expectativas para a próxima

safra na região.

youtube.com

NOTÍCIAS AGRÍCOLAS - O
secretário Norberto Ortigara foi

entrevistado pelo site Notícias

Agrícolas em matéria sobre o

pedido de entidades para que

sejam feitas alterações na

Resolução 855, da Secretaria da

Saúde.

noticiasagricolas.com,br

DIÁRIO DO NOROESTE -
Reportagem cita a proposta de

criação de um grupo de trabalho

pela unidade regional do IDR-

Paraná para discutir o Programa

Estadual de Irrigação.

diariodonoroeste.com.br

O PARANÁ -O jornal deu destaque

às ações do programa Compra

Direta Paraná na região de Toledo.

oparana.com.br

TNOnline - Reportagem do portal

TnOnline destaca a nova etapa da

pavimentação poliédrica na estrada

da Olaria em Sabáudia, que iniciou

nesta semana, com recursos da

Seab. tnonline.uol.com.br

A safra de verão teve desempenho considerado

satisfatório em Santa Catarina, em razão dos bons

preços, altas produtividades em algumas culturas e

regiões, além da qualidade dos grãos. Entre os

destaques, o arroz, com produtividade de 8.391 kg/ha

e preços elevados. Em compensação, a estiagem

prejudicou as culturas de milho, soja e feijão.

agricultura.sc.gov.br
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NA MÍDIA

SC CONSIDERA SATISFATÓRIO DESEMPENHO DA
SAFRA DE VERÃO

EXPORTAÇÕES DO AGRONEGÓCIO EM JUNHO
ULTRAPASSARAM US$ 10 BILHÕES
Junho de 2020 bateu recorde entre todos os junhos

em termos de exportações do agronegócio. De

acordo com o Boletim da Balança do Agronegócio,

divulgado nesta sexta-feira, foram registradas vendas

externas de US$ 10,17 bilhões, crescimento de 24,5%

em comparação com junho de 2019. O complexo soja

foi o maior responsável. gov.br/agricultura

DEPENDENTE DO TRIGO ARGENTINO, BRASIL ZERA
TARIFA DE IMPORTAÇÃO DE OUTROS PAÍSES 
Uma decisão do Governo Federal de aumentar a

cota de importação de trigo com tarifa zero para

países fora do Mercosul gerou protesto dos

argentinos, principais fornecedores do Brasil. O

Centro de Exportadores de Cereais da Argentina diz

que a medida deteriora as condições de acesso ao

mercado brasileiro. brasil.elpais.com

https://www.youtube.com/watch?v=ki3i_8BTmBY
https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/granjeiros/263569-covid-19-abpa-pede-ajustes-em-resolucao-do-estado-do-parana-sobre-regras-em-frigorificos-mpt-pr-rebate.html#.XwjVJm1KjIV
http://diariodonoroeste.com.br/edicoes/ed_18579.pdf
https://oparana.com.br/noticia/toledo-incrementa-cestas-basicas-com-hortifrutis/
https://tnonline.uol.com.br/noticias/parana/sabaudia-inicia-pavimentacao-da-estrada-da-olaria-469653
http://www.agricultura.sc.gov.br/index.php/noticias/1204-epagri-cepa-ve-saldo-positivo-na-safra-de-verao-e-tem-boas-expectativas-para-safra-de-inverno
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/com-alta-de-24-5-exportacao-do-agro-bate-recorde-para-meses-de-junho-e-ultrapassa-us-10-bi
https://brasil.elpais.com/economia/2020-07-07/dependente-do-trigo-argentino-brasil-zera-tarifa-de-importacao-de-outros-paises-e-gera-protestos.html

