
 

CORONAVÍRUS

A Secretaria de Estado da

Saúde confirmou nesta quinta-

feira (23) 19 novos casos de

Covid-19 no Paraná e mais dois

óbitos. O número de

confirmações sobe para 1.082 e

as mortes para 60. O boletim

inclui também mais 62

pacientes recuperados,

totalizando 564  – 52% das

pessoas que contraíram o novo

coronavírus se recuperaram e

foram liberadas do isolamento

com segurança.Os 19 novos

casos foram registrados em

Curitiba (9), Ponta Grossa (3),

Cascavel (2), Santo Antônio do

Caiuá (1), Apucarana (1),

Londrina (1), Siqueira Campos

(1) e Guaíra (1). Saiba mais:

www.saude.pr.gov.br
 
 

A atividade econômica recuou 28,8% no Paraná entre 7

de março e 19 de abril, segundo o novo boletim

conjuntural elaborado pelas secretarias de

Planejamento e Projetos Estruturantes e da Fazenda.

Comércio e alimentação tiveram queda de 24% e a

indústria de 35,3%. O boletim econômico também

indica projeções do Produto Interno Bruto (PIB) no

cenário que estabelece comparação entre a redução da

atividade com o número de semanas de impacto da

crise. Saiba mais: www.aen.pr.gov.br
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ATIVIDADE ECONÔMICA CAI 28,8% NO
PARANÁ ENTRE MARÇO E ABRIL 

MINISTRA DIZ QUE AGRICULTURA FAMILIAR TERÁ PLANO SAFRA
A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse na quarta-feira (22) à Confederação Nacional

dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares (Contag) concordar com as

propostas apresentadas pela entidade sobre o Plano Safra 2020/21 do setor, mas que

depende da concordância da equipe econômica do governo quanto a alguns pleitos. A

Contag pede um Plano Safra 2020/2021 específico da Agricultura Familiar, o que a ministra

garantiu atender, segundo a entidade. Leia mais no site da Isto É Dinheiro.

http://www.saude.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=3507
http://www.saude.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=7284&tit=Boletim-coronavirus-Parana-soma-803-casos-e-37-obitos
http://www.aen.pr.gov.br/arquivos/2204boletimsemanaleconomico.pdf
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=106671&tit=Atividade-economica-cai-288-no-Parana-entre-marco-e-abril
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.istoedinheiro.com.br/ministra-diz-a-contag-concordar-com-juros-menores-no-plano-safra-2020-21/
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A Conab divulgou nesta quinta-feira (23) o

levantamento da safra 2019/2020 de cana-de-

açúcar. Ele aponta a maior produção de etanol da

história no Brasil, com 35,6 bilhões de litros

provenientes de cana e de milho (este responsável

por 1,6 bilhão de litros). É um acréscimo de 7,5% em

relação à safra 2018/2019. Foram colhidas 642,7

milhões de toneladas de cana, um acréscimo de

3,6% em relação à safra anterior. Em relação ao

açúcar, a produção brasileira foi de 29,8 milhões de

toneladas,  2,6% a mais do que na safra 2018/19.

Veja os números completos: www.conab.gov.br

O nível baixo do Rio Paraná, na

Argentina, forçou as empresas

exportadoras a diminuir o volume

de embarques de milho e soja, no

momento em que a colheita se

intensifica. A informação,

divulgada pela Reuters, é da

Câmara de Atividades Portuárias e

Marítimas. Aproximadamente

80% das exportações agrícolas

argentinas são transportadas por

hidrovia e a seca no Brasil reduziu

o volume de águas no país

vizinho. Na região dos terminais

em Rosário, por exemplo, o nível

do Rio Paraná era de 0,55 metro

nesta quinta-feira (23). A média de

abril, segundo o Instituto Nacional

das Águas, é de 4 metros. Leia

mais: https://br.reuters.com

O Plenário do Senado Federal aprovou na quarta-

feira (22) o substitutivo da Câmara dos Deputados ao

projeto do Senado (PL 873/2020) que amplia o

alcance do auxílio emergencial de R$ 600 a ser

concedido a trabalhadores informais prejudicados

pela pandemia de coronavírus. Entraram na lista dos

beneficiados agricultores familiares e pescadores

artesanais que não recebam seguro-defeso. O texto

segue agora para sanção presidencial. Leia mais na

Agência Senado.

EXPANSÃO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL
SEGUE PARA SANÇÃO PRESIDENCIAL

Agricultores familiares, arrendatários,

extrativistas, silvicultores, beneficiários de
programas de crédito fundiário, técnicos
agrícolas, assentados da reforma agrária,

quilombolas e demais povos e
comunidades tradicionais.

Pescadores profissionais e artesanais,

aquicultores, marisqueiros e os catadores
de caranguejos.

Fonte: Agência Senado

Algumas categorias incluídas pelo Congresso
entre as beneficiadas:

BRASIL TEM PRODUÇÃO RECORDE DE ETANOL 

SECA  PREJUDICA 
EXPORTAÇÕES  ARGENTINAS

O secretário Norberto Ortigara

participou, na noite de quarta-

feira (22), do programa Pauta

Online, promovido pela ADVB-

PR. Ortigara destacou as

iniciativas do Governo do Paraná

no enfrentamento à pandemia

de Covid-19, como o Cartão

Comida Boa e o Compra Direta

Paraná, além de apresentar um

panorama da agricultura no

Estado e  algumas perspectivas

de futuro.

Assista: www.advbpr.com.br

 

SEAB NA MÍDIA

https://www.conab.gov.br/ultimas-noticias/3342-pais-confirma-recorde-historico-na-producao-de-etanol-35-6-bilhoes-de-litros-na-safra-2019-20
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKCN22537E-OBRBS
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/04/22/expansao-do-auxilio-emergencial-segue-para-sancao-presidencial
https://advbpr.com.br/evento/pauta-online-1.html

