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CORONAVÍRUS
CASOS NO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 86.303
INTERNADOS: 1.104

PORTO DE PARANAGUÁ TEM ALTA DE 10%
NA MOVIMENTAÇÃO DE GRÃOS

Quase 13 milhões de toneladas de grãos e farelos

foram exportados pelo Corredor de Exportação do
Porto de Paranaguá, de janeiro a julho deste ano. O
volume é 10% maior que o movimentado nos
mesmos sete meses de 2019. Mais de 97% das

RECUPERADOS: 49.358

exportações do complexo, cerca de 12,5 milhões de

ÓBITOS: 2.200

segue sendo a principal demanda dos terminais e

toneladas, são de soja. O produto, em grão e farelo,
operadores do Corredor. Na programação, os

Fonte: Informe Epidemiológico da
Sesa em 6 de agosto de 2020.

produtos ainda representam os maiores volumes a
serem carregados. agricultura.pr.gov.br

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

SECRETÁRIO PARTICIPA DE LIVE
SOBRE O AGRO PARANAENSE
O secretário estadual da

Agricultura e do Abastecimento
Norberto Ortigara participa
nesta quinta-feira (06) às 19h30
do programa Conexão
Comunidade com o deputado
estadual Douglas Fabrício, que
tem o objetivo de prestar contas
dos trabalhos realizados nos
municípios. O tema será “A
política como apoio do
agronegócio no Paraná”. A
transmissão ao vivo pode ser
acompanhada pela página do
deputado no Facebook.

SENADO APROVA PACOTE DE AJUDA PARA
AGRICULTORES FAMILIARES

O Senado aprovou, na tarde de quarta-feira, o projeto
que institui uma série de medidas emergenciais para
ajudar agricultores familiares durante a pandemia.
Estão previstas ações como benefício especial, recursos
para fomento da atividade e prorrogação de condições
para o pagamento de dívidas. O projeto segue para

sanção presidencial. senado.leg.br
Instagram:@seabparana Facebook.com/seabpr Contato: imprensa@seab.pr.gov.br

PARANÁ SUSPENDE POR 30 DIAS QUEIMADA DE
CANA-DE-AÇÚCAR
O Instituto Água e Terra (IAT) suspendeu por 30 dias a
prática de queima controlada como método para a
despalha de cana-de-açúcar no Estado. A medida visa à
defesa da qualidade do ar e da vida e o combate a
todas as formas de poluição. O Paraná tem cerca de
600 mil hectares de produção de cana-de-açúcar e 21
usinas em atividade. aen.pr.gov.br

COMÉRCIO EXTERIOR DA AMÉRICA LATINA E
CARIBE DEVE CAIR 23% EM 2020

NA MÍDIA
PARANÁ TURISMO – Reportagem

da televisão alerta beneficiários
para o término do prazo de uso do
Cartão Comida Boa. O apelo é
feito pelo secretário Norberto
Ortigara. youtube.com
REDE MASSA – O prazo de uso do

Cartão Comida Boa também foi
assunto do programa Tribuna da
O comércio exterior da América Latina e do Caribe
Massa na região de Foz do Iguaçu.
sofrerá queda de 23% em 2020, superando o declínio de
youtube.com
21% observado na crise financeira de 2009. O estudo da

Comissão Econômica para a América Latina e Caribe

REUTERS - Agência fala da

(Cepal), apresentado nesta quinta-feira, projeta redução

possibilidade de perdas nas
lavouras de trigo devido ao tempo
seco e entrevista o engenheiro
agrônomo Carlos Hugo Godinho.
br.reuters.com

de 32% nas exportações para os EUA e de 28% entre
países da região. Para a China, deve cair 4%. cepal.org

PREÇO DO LEITE SUBIU 8% EM JULHO

O preço do leite pago ao produtor teve forte alta no
pagamento realizado em julho, referente à produção de
junho. Considerando a média ponderada dos 18 estados
pesquisados pela Scot Consultoria, o incremento foi de
8,7%. A produção nacional cresceu em junho e em
julho, mas o volume médio captado foi, em média, 4,5%
abaixo na comparação com igual período do ano
passado. canalrural.com.br

PARANÁ APRESENTA MODELO DE COMPRA DE
ORGÂNICOS PARA MERENDA ESCOLAR

TRIBUNA DA REGIÃO - Jornal

destaca que o Cartão Comida Boa
beneficiou 35,7 mil famílias na
região de Campo Mourão e
entrevista o chefe do núcleo
regional da Seab, João Ricardo
Barbosa Rissardo.
tribunadaregiao.com.br

O Instituto Brasil Orgânico reuniu um grupo de pessoas

JORNAL DE BELTRÃO – Jornal

para discutir desafios e oportunidades das compras

fala da barreira de R$ 1 bilhão no
VBP, ultrapassada pela primeira
vez por Dois Vizinhos. Entre os
entrevistados está o chefe do
núcleo regional da Seab,
Alexandre Bianchini.
jornaldebeltrao.com.br

públicas de orgânicos para alimentação escolar. Entre
os exemplos está o do Paraná. A coordenadora de
Planejamento da Fundepar, Andrea Bruginski, explicou
a forma usada pelo Estado para a compra de 1 milhão
de kg de alimentos de 63 fornecedores.
organicsnewsbrasil.com.br
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