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CORONAVÍRUS
CASOS NO PARANÁ:

GOVERNO INICIA ENTREGA DE ALIMENTOS
DO COMPRA DIRETA

O Governo do Estado vai fornecer alimentos a 907
entidades sociais por meio do programa Compra

CONFIRMADOS: 15.673
INTERNADOS: 493
RECUPERADOS: 4.414
ÓBITOS: 487

Direta Paraná. A primeira entrega aconteceu nesta
terça-feira (23) para a Santa Casa de Curitiba. Os
alimentos repassados pelo programa serão
fornecidos por 148 associações e cooperativas da
agricultura familiar que se credenciaram por meio
de edital de chamada pública. Ao todo, 12,5 mil
agricultores estão envolvidos. Leia

Fonte: Informe Epidemiológico da Sesa
em 23 de junho de 2020.

mais: www.agricultura.pr.gov.br

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

CHINA PEDE GARANTIA DE QUE SOJA
EXPORTADA
ESTÁ
LIVRE
DO
CORONAVÍRUS

Depois de a autoridade

alfandegária da China pedir
informações sobre plantas
frigoríficas com casos de
coronavírus e suspenderem cargas
da Alemanha e dos Estados Unidos, RELATÓRIO SEMANAL DE PLANTIO E COLHEITA
O Departamento de Economia Rural (Deral)
agora compradores chineses de
soja exigem que exportadores

publicou nesta terça-feira o relatório

assinem cartas garantindo que

resumido da evolução do plantio e colheita no

seus carregamentos não estão

Paraná, que mostra a situação das lavouras de

contaminados pelo coronavírus. A

batata, café, cevada, feijão, milho e trigo. As

informação foi dada pela agência
Reuters. Leia em br.reuters.com

atualizações de área e produção serão
disponibilizadas na quinta-feira. Acesse
pelo site www.agricultura.pr.gov.br

Instagram:@seabparana Facebook.com/seabpr Contato: imprensa@seab.pr.gov.br

ESTOQUES DE CARNE NOS EUA CAEM APÓS
FECHAMENTO TEMPORÁRIO DE UNIDADES DE
PROCESSAMENTO
Os estoques de carne bovina e suína em

NA MÍDIA
TV PARANÁ TURISMO -

Reportagem da TV Paraná

câmaras refrigeradas nos Estados Unidos
diminuíram em maio ante igual período do ano

Turismo deu destaque às
entregas do programa Compra

passado, informou ontem o Departamento de

Direta Paraná. A chefe do

Agricultura do país (USDA). Os estoques em 31

Departamento de Segurança

de maio eram 13% menores que os de um ano

Alimentar e Nutricional (Desan),

antes e 18% inferiores aos de abril, refletindo o

Márcia Stolarski, foi entrevistada.

impacto de surtos de covid-19 em unidades de
processamento. Leia mais: broadcast.com.br

Assista: www.agricultura.pr.gov.br

SETOR DE CELULOSE PREVÊ MESES DIFÍCEIS
O setor de celulose também é afetado pela
pandemia do novo coronavírus e começa a

NOTÍCIAS AGRÍCOLAS- O

prever meses difíceis. O impacto por enquanto

engenheiro agrônomo do

está na demanda por papéis de imprimir e

Departamento de Economia

escrever. No entanto, a incerteza povoa o

Rural (Deral), Carlos Hugo W.

mercado, sobretudo pelo temor de que haja

Godinho, concedeu entrevista ao

esfriamento na produção de papéis tissue (papel

Notícias Agrícolas sobre o avanço

higiênico e guardanapos, por exemplo), que
tiveram forte consumo no início da crise. Leia

Assista: noticiasagricolas.com.br

mais em www.celuloseonline.com.br

LIVE: EMBRAPA DISCUTE VIABILIDADE
INCENTIVO AO PLANTIO DE ARAUCÁRIAS

do plantio do trigo no Paraná.

E

comemoração ao Dia Nacional da Araucária, a

NUVEM DE GAFANHOTOS AVANÇA
PELA ARGENTINA E ESTÁ PERTO DA
FRONTEIRA COM O BRASIL

Embrapa Florestas lança a “Iniciativa Araucária”,

O avanço de uma nuvem de

um conjunto de ações de incentivo ao plantio

gafanhotos colocou as autoridades

desta espécie. Para isso, realiza um webinar

argentinas em alerta. Segundo o

com diferentes instituições. Entre os

Serviço Nacional de Saúde e

participantes, está o engenheiro florestal do

Qualidade Agroalimentar (Senasa),

Deral, Pablo Signor, que vai falar sobre “Produção

a região classificada como "perigo"

de pinhão no Estado do Paraná”. Para

fica na fronteira com o Brasil,

acompanhar o evento virtual, acesse o perfil da

muito próxima ao oeste do Rio

Embrapa no YouTube:

Grande do Sul. Leia mais:

www.youtube.com/embrapa

revistagloborural.globo.com

Nesta quarta-feira (24), às 10 horas, em
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