
O novo informe da Secretaria de

Estado da Saúde sobre a covid-19

publicado na segunda-feira (11)

mostra 14 confirmações e dois

óbitos. No total,  são 1.849 casos

confirmados e 111 óbitos no

Paraná. Os dois homens que

faleceram estavam internados,

tinham 83 anos e ambos

morreram no dia 9 de maio. Um

era morador de Ampére e outro

de Londrina. Os 14 novos

confirmados são residentes de:

Agudos do Sul (2), Centenário do

Sul (1), Curitiba (1), Guarapuava (1),

Paranaguá (1), Ponta Grossa (1),

Pontal do Paraná (2), Quitandinha

(2), Ribeirão do Pinhal (1), Tuneiras

do Oeste (1) e Uraí (1). Leia o

informe completo no site da Sesa:

www.saude.pr.gov.br

Em entrevista à Gazeta do Povo, o presidente da Faep, Ágide Meneguette, disse que, com

exceção de algumas culturas que foram impactadas pela redução do mercado

consumidor (laticínios) ou pela crise no preço do petróleo (álcool e açúcar), o setor está

produzindo normalmente e, ainda, tira proveito da demanda mundial por alimentos e da

alta no preço do dólar. Com a maior parte da safra voltada para a exportação, a decisão do

governo do estado de manter funcionando o Porto de Paranaguá foi decisiva para que o

setor do agronegócio paranaense fosse um dos menos impactados pela crise. Confira a

entrevista no site www.gazetadopovo.com.br
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PARANÁ TEM R$ 15 MI DISPONÍVEIS PARA
SUBVENCIONAR SEGURO RURAL EM 2020
Por ser uma das atividades mais dependentes das

condições climáticas e de fatores não controláveis,

inclusive da pandemia do coronavírus, a agropecuária

tem no seguro um dos melhores auxiliares para

proteção da renda. Para baratear os custos, o Governo

do Paraná é um dos poucos que conta com um

programa estadual de subvenção econômica ao

prêmio do seguro rural, complementar ao equivalente

federal. Para 2020, são oferecidos R$ 15 milhões em 28

culturas, valor quase 100% superior ao de anos

anteriores. Leia mais: http://www.agricultura.pr.gov.br/

PORTO ABERTO POUPOU AGRONEGÓCIO PARANAENSE DA PANDEMIA, DIZ FAEP

http://www.saude.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=7359&tit=Parana-tem-mais-dois-obitos-e-14-confirmacoes-de-pacientes-com-Covid-19
https://www.gazetadopovo.com.br/parana/entrevista-agide-meneguette-faep-impacto-pandemia-agronegocio/
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Agricultura-reforca-importancia-do-seguro-rural-para-o-produtor


   

SEAB NA MÍDIA

BOM DIA PARANÁ- O secretário

da Agricultura e do

Abastecimento, Norberto Ortigara,

participou ao vivo no Bom Dia

Paraná, da RPC, para falar sobre o

início da entrega do Cartão

Comida Boa aos beneficiários do

programa.

 

Assista:

https://globoplay.globo.com
 

 

GLOBO RURAL - O engenheiro

agrônomo do Departamento de

Economia Rural (Deral) Carlos

Alberto Salvador foi um dos

entrevistados do programa Globo

Rural, da Rede Globo, no domingo

(10), em reportagem sobre os efeitos

da estiagem e das altas

temperaturas na cultura do feijão.

 

Assista: https://g1.globo.com
 

O governo de Santa Catarina liberou a presença de

produtores e compradores em feiras e leilões de

gado em seu território. A Portaria n.º 288, da

Secretaria de Estado da Saúde, publicada sexta-feira

no Diário Oficial do Estado, revoga determinação

anterior, do dia 10 de abril (Portaria n.º 242), que

permitia apenas eventos de forma virtual. O novo

documento diz que a preferência continua sendo

pela modalidade online, mas, no caso de

impossibilidade, estabelece uma série de

recomendações e exigências, entre elas a ocupação

máxima de 30% do recinto por pessoas previamente

cadastradas. Leia mais em http://www2.faesc.com.br

SANTA CATARINA LIBERA PÚBLICO EM
FEIRAS E LEILÕES DE GADO
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TRUMP ANUNCIA COMPRA DE PRODUTOS
AGRÍCOLAS
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump,

disse que inicia, nesta semana, a compra de

laticínios, carne e produtos agrícolas, com

investimento de 3 bilhões de dólares, para linhas de

alimentos e cozinhas. Com a pandemia, houve

redução no valor pago por matadouros aos

fazendeiros, além do crescimento do desemprego.

Leia mais na agência Reuters: https://br.reuters.com

SAFRA DE LARANJA RECUA 25% EM SP E MG
A safra de laranja 2020/21 no cinturão citrícola de

São Paulo e Triângulo/Sudoeste Mineiro está

estimada em 287,76 milhões de caixas de 40,8 kg.

Os dados são do relatório divulgado nesta segunda-

feira pelo Fundecitrus, associação privada que tem o

objetivo de promover o desenvolvimento sustentável

do parque cítrico paulista. O número é 25,6% menor

do que a safra anterior, finalizada em 386,79 milhões

de caixas, e 12,5% inferior à média dos últimos dez

anos. O resultado é atribuído ao ciclo bienal da

laranja https://www.fundecitrus.com.br

EMBRAPA HORTALIÇAS
DISPONIBILIZA LIVROS PARA
DOWNLOAD GRATUITO
"50 Hortaliças", "Manual de

Produção de Hortaliças

Tradicionais", "Plantas Aromáticas e

Condimentares" e "Produção de

Hortaliças para a Agricultura

Familiar" são alguns títulos

disponíveis para download gratuito  

no site da Embrapa até o dia 6 de

junho: www.embrapa.br

https://globoplay.globo.com/v/8544594/programa/
https://g1.globo.com/economia/agronegocios/globo-rural/noticia/2020/05/10/alta-temperatura-e-falta-de-chuvas-prejudicam-producao-de-feijao-no-parana.ghtml
http://www2.faesc.com.br/Noticias/Detalhe/16728
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN22L0VW-OBRBS
https://www.fundecitrus.com.br/
https://www.embrapa.br/baixe-livros-gratis

