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CORONAVÍRUS
CASOS NO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 11.085
INTERNADOS: 348
RECUPERADOS: 3.294

GOVERNO ORIENTA SOBRE PREVENÇÃO DA
COVID-19 EM FRIGORÍFICOS
Os secretários da Saúde, Beto Preto, e da Agricultura
e do Abastecimento, Norberto Ortigara,
participaram na terça-feira (16) de uma reunião
online com representantes do setor da agropecuária
para tratar de ações de enfrentamento à covid-19
relacionados aos funcionários de frigoríficos.
Participaram mais de 100 pessoas ligadas a

ÓBITOS: 386

entidades agropecuárias e à saúde ocupacional.
Ortigara destacou o trabalho em conjunto e o apoio

Fonte: Informe Epidemiológico da Sesa
em 17 de junho de 2020.

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

REGIÃO METROPOLITANA TERÁ
ATUAÇÃO COORDENADA DE
ENFRENTAMENTO À COVID-19
O governador Carlos Massa

Ratinho Junior debateu em uma
videoconferência nesta quartafeira ações conjuntas de
enfrentamento ao novo
coronavírus com os prefeitos da
Região Metropolitana de Curitiba.
Algumas deliberações sanitárias
devem ser adotadas, via decreto,
a partir de sexta-feira, e poderão
ser ampliadas para o restante do
Estado. O secretário Norberto

das lideranças do agronegócio paranaense. Serão
realizadas novas reuniões para acompanhar a
atividade neste momento de pandemia.Leia mais
em www.agricultura.pr.gov.br

PLANO SAFRA 2020/2021 TERÁ R$ 236,3 BI
O Plano Safra 2020-2021, lançado pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento nesta quartafeira (17), contará com R$ 236,3 bilhões para apoiar a
produção agropecuária nacional, um aumento de
R$ 13,5 bilhões em relação ao plano anterior. Os
financiamentos podem ser contratados de 1º de
julho de 2020 a 30 de junho de 2021. Do total, R$
179,38 bilhões serão destinados ao custeio e
comercialização (5,9% acima do valor da safra
passada) e R$ 56,92 bilhões serão para
investimentos em infraestrutura (aumento de 6,6%).
Os pequenos produtores rurais terão R$ 33 bilhões
para financiamento pelo Pronaf, com juros

Ortigara também participou da

de 2,75% e 4% ao ano, para custeio e

reunião: www.aen.pr.gov.br

comercialização. Leia mais: www.gov.br/agricultura
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COPEL
APOIA
AGRICULTURA
FAMILIAR
DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19
Com mais pessoas fazendo suas refeições em casa
em função do home office, ganhou força a adesão
ao ConsumAtor, programa de compra de produtos
orgânicos diretamente de pequenos agricultores
certificados. Os fornecedores registraram um
aumento de 15% no volume semanal de sacolas
adquiridas. Outro programa que incentiva os
hábitos alimentares saudáveis é o Cultivar Energia,
que propicia a montagem de hortas em imóveis
sob as linhas de transmissão e distribuição e tem

NA MÍDIA
PARANÁ TURISMO - A TV Paraná

Turismo falou sobre o início da
segunda fase do programa Cartão
Comida Boa. O entrevistado foi o
secretário da Agricultura e do
Abastecimento, Norberto
Ortigara.
Assista: www.agricultura.pr.gov.br

parceria com o Hortas Comunitárias, da Seab. Leia
mais: www.aen.pr.gov.br

RÁDIO CLUB DE PALMAS - O

coordenador de cultivos florestais
do IDR-Paraná, Amauri Ferreira
Pinto, concedeu entrevista à
Rádio Club de Palmas sobre a
produção de pinhão no Paraná. A
entrevista também foi publicada
pelo portal RBJ.
Ouça: rbj.com.br
LIVE: SINDICATO RURAL PROMOVE
DEBATE SOBRE O SUSAF-PR

IAT REALIZA CAPACITAÇÃO SOBRE SISTEMAS
DE PROCESSOS AMBIENTAIS

A Gerente de Inspeção de Produtos

A Secretaria de Estado do Desenvolvimento

Mariza Henning, o chefe do núcleo

Sustentável e do Turismo promoveu, neste mês,

regional da Seab em Ponta Grossa,

capacitações online para técnicos atuarem em

Marcelo Hupalo, e a gerente

sistemas eletrônicos que permitem a

regional do IDR-Paraná, Luciane

desburocratização e mais agilidade nos processos

Curtes, participam na quinta-feira

ambientais envolvendo os produtores rurais.

(18), às 10 horas, de uma

Participaram técnicos das 21 Regionais da

transmissão ao vivo sobre o Susaf-

Secretaria e representantes do Instituto de

PR. Para assistir, acesse o canal do

Desenvolvimento Rural do Paraná, Faep, Fiep,

Sindicato Rural de Ponta Grossa no

Fetaep e do Sistema Ocepar. www.aen.pr.gov.br

Youtube

de Origem Animal da Adapar,
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