
 

CORONAVÍRUS

CASOS NO PARANÁ:

  

               CONFIRMADOS: 12.785
                     

               INTERNADOS: 451
 

               RECUPERADOS: 4.019               

 

               ÓBITOS: 419
 

 

Fonte: Informe Epidemiológico da Sesa
em 19 de junho de 2020.  
 

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

 

 

 

 

 

Técnicos do Departamento de Economia Rural

(Deral) estão prestando mais um serviço para

auxiliar os produtores do Estado no

desenvolvimento das culturas agrícolas e da

pecuária. O Boletim Semanal é publicado toda

sexta-feira no site da Secretaria. Entre as

informações desta semana, a de que a colheita de

tangerina na região do Vale do Ribeira está se

encerrando. O Paraná figura no segundo lugar no

ranking da produção de tangerinas do Brasil e o

município de Cerro Azul: www.agricultura.pr.gov.br

O inverno começa às 18h44 deste

sábado, 20 de junho, e termina às

10h31 de 22 de setembro. Segundo

o Simepar, o início da estação será

ensolarado em todo o Estado, sem

chuvas, com temperaturas

amenas pela manhã e altas à

tarde. No primeiro dia, variam de

11° C em Rio Negro, Ponta Grossa e

Telêmaco Borba a 31° C em

Umuarama. Leia mais e confira as

recomendações dos

agrometeorologistas para a

estação: www.aen.pr.gov.br
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SIMEPAR PREVÊ INVERNO COM
POUCA CHUVA E OSCILAÇÕES
DE TEMPERATURAS

CGE E POLÍCIA CIVIL VÃO FISCALIZAR O COMIDA BOA
A Controladoria-Geral do Estado (CGE) e a Polícia

Civil firmaram uma parceria para ampliar a

fiscalização do programa Cartão Comida Boa, que já

beneficiou mais de 750 mil pessoas. Para garantir a

integridade e transparência do programa, os órgãos

vão cruzar informações e verificar se o benefício foi

obtido por pessoas economicamente vulneráveis.

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

http://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-06/INFORME_EPIDEMIOLOGICO_19_06_2020.pdf
http://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Em-quatro-dias-mais-de-3-mil-casos-novos
http://www.agricultura.pr.gov.br/Pagina/Conjuntura-Boletim-Semanal-072020
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Agricultura-apresenta-boletim-semanal-da-producao-agropecuaria
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=107510&tit=Simepar-preve-inverno-com-pouca-chuva-e-oscilacoes-de-temperaturas
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=107512&tit=Controladoria-e-Policia-Civilvao-fiscalizar-o-Comida-Boa


 

A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, disse na quinta-

feira, em debate ao vivo promovido pela Confederação Nacional da Agricultura e

Pecuária (CNA), que o objetivo é chegar a R$ 2,5 bilhões para subvenção ao prêmio do

seguro rural até o final do governo. No debate em que discutiu outros pontos do Plano

Safra, ela também salientou a necessidade de aumentar o número de seguradoras.

Leia mais no site da Confedereção:  www.cnabrasil.org.br
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MINISTRA FALA EM R$ 2,5 BILHÕES PARA SEGURO RURAL ATÉ FIM DO GOVERNO

BC AUTORIZA RENEGOCIAÇÃO DE
FINANCIAMENTOS DE
AGRICULTORES FAMILIARES
A Resolução 4.823, do Banco

Central do Brasil, publicada na

quinta-feira, autoriza a

renegociação de financiamentos

com recursos do Fundo de Terras e

da Reforma Agrária para

agricultores familiares que tiveram

prejuízos em decorrência de seca

ou estiagem. Ela também altera

regras para contratação das

operações de crédito no âmbito do

Terra Brasil – Programa Nacional de

Crédito Fundiário. Leia mais:

www.gov.br/agricultura

ESTADO DISTRIBUIU 1,6 MILHÃO DE MUDAS
NATIVAS NO ANO PASSADO
O Instituto Água e Terra, vinculado à Secretaria de

Estado do Desenvolvimento Sustentável e do

Turismo, distribui gratuitamente mudas de mais de

100 espécies nativas para todo o Estado. Entre elas

estão araucária, jabuticaba, canela, peroba, imbuia

e erva-mate. Apenas no ano passado foram cerca

de 1,6 milhão de unidades. As mudas podem ser

solicitadas por produtores rurais, por prefeituras,

para arborização urbana, e a população em geral.

Uma das principias preocupações do instituto é

garantir o reflorestamento. No caso dos

agricultores, é uma forma de assegurar que possam

fazer o plantio, conforme determina a legislação.

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

 

NA MÍDIA

REVISTA DO PRODUTOR
RURAL - os técnicos do Deral

Josnei Augusto da Silva Pinto e

Dirlei Manfio foram entrevistados

em reportagens da 79ª edição da

Revista do Produtor Rural,

publicação bimestral do

Sindicato Rural de Guarapuava

 

Leia: portaldoprodutor.agr.br

 

https://www.youtube.com/watch?v=xYa_cCYYQIA
https://www.cnabrasil.org.br/noticias/cna-e-ministerio-da-agricultura-debatem-plano-agricola-e-pecuario-2020-2021
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/resolucao-autoriza-renegociacao-de-financiamentos-para-agricultores-familiares-atingidos-pela-seca/Resoluon4.823de18_6_2020renegociao1.pdf
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/resolucao-autoriza-renegociacao-de-financiamentos-para-agricultores-familiares-atingidos-pela-seca
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=107503&tit=Estado-distribuiu-16-milhao-de-mudas-nativas-no-ano-passado
https://portaldoprodutor.agr.br/revista-produtor-rural-ed-79
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CHINA SUSPENDE IMPORTAÇÃO DE
UNIDADE ALEMÃ COM
CORONAVÍRUS...
A China suspendeu nesta quinta-feira

importações de carne suína

provenientes de uma unidade de

processamento da alemã Toennies. No

dia anterior, a empresa tinha relatado a

positividade para coronavírus para um

grupo de 400 trabalhadores. Analistas

alertam que essa suspensão pode

indicar risco para outros exportadores,

entre eles o Brasil, que já registrou

casos do vírus entre trabalhadores de

frigoríficos. Leia mais em br.reuters.com
RS MARCA EXPOINTER DE 26 DE SETEMBRO A
4 DE OUTUBRO
O Governo do Rio Grande do Sul anunciou,

nesta quinta-feira, que a Expointer, uma das

feiras agropecuárias mais tradicionais do País,

deve ser realizada entre os dias 26 de

setembro e 4 de outubro. Normalmente, ela

ocorreria no final de agosto. O Parque Estadual

de Exposições Assis Brasil, em Esteio, que

abriga o evento, está completando 50 anos. As

autoridades gaúchas trabalham agora para

mapear os processos que garantam segurança

a expositores e visitantes, devido ao novo

coronavírus. Leia mais:

www.agricultura.rs.gov.br

  

NA MÍDIAPORTARIA CONJUNTA DEFINE MEDIDAS DE PROTEÇÃO EM FRIGORÍFICOS E LATICÍNIOS
Os Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da Economia e da Saúde

definiram, pela Portaria Conjunta n.º 19, publicada nesta sexta-feira, medidas para

prevenção, controle e mitigação dos riscos de transmissão da covid-19 nas atividades

desenvolvidas na indústria de abate e processamento de carnes e derivados destinados

ao consumo humano e laticínios. A fiscalização ficará a cargo do Ministério da Economia.

A portaria complementa o Manual de Recomendações a frigoríficos divulgado em maio.

Leia mais: www.gov.br/agricultura

...E COMEÇA A PEDIR DECLARAÇÃO
DE QUE PRODUTOS NÃO ESTÃO
CONTAMINADOS
A autoridade aduaneira da China pediu

que os exportadores de alimentos ao

país assinem uma declaração de que os

produtos não estão contaminados pelo

novo coronavírus, de acordo com a

agência Reuters. A declaração seria um

esforço para reduzir testes adicionais

em alimentos e responsabilizar

exportadores em relação à segurança.

Leia mais em noticiasagricolas.com.br

CONSUMO DE "CARNE VEGETAL"
AUMENTA DURANTE PANDEMIA
As vendas globais de carne produzida à base

de plantas cresceram 239,80% em relação ao

período de março a maio do ano passado, de

acordo com a empresa de pesquisa de

mercado e consumo Nielsen. O consumo dessa

carne “alternativa”, que inclui soja, ervilhas e

outras fontes de proteína, já tinha registrado

aumento no ano passado e, com a pandemia,

teve ainda mais procura, sobretudo nos

Estados Unidos, onde vários frigoríficos foram

fechados. Leia mais: www.sna.agr.br

https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN23P3EW-OBRBS
https://www.agricultura.rs.gov.br/agricultura-define-data-da-expointer-2020
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-n-19-de-18-de-junho-de-2020-262407973
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/governo-determina-medidas-de-prevencao-e-controle-da-Covid-19-em-frigorificos-e-industrias-de-laticinios/ManualORIENTAESGERAISPARAFRIGORFICOSEMRAZODAPANDEMIADACOVID19revisado1.pdf
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/governo-determina-medidas-de-prevencao-e-controle-da-Covid-19-em-frigorificos-e-industrias-de-laticinios
https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/politica-economia/262014-china-pede-que-exportador-de-alimento-declare-produto-livre-de-coronavirus.html#.Xuz9n9RKjIV
http://www.sna.agr.br/consumo-de-carne-vegetal-aumenta-com-a-pandemia/

