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CORONAVÍRUS
O boletim da covid-19 desta terça-feira (19) registra mais 120 casos e três mortes, As novos casos
estão em Alvorada do Sul (1), Anahy (1), Araucária (6), Campina Grande do Sul (2), Campo Largo (1),
Campo Magro (1), Capanema (1), Cascavel (9), Chopinzinho (1), Colorado (1), Cornélio Procópio (8),
Curitiba (6), Fazenda Rio Grande (2), Fernandes Pinheiro (1), Foz do Iguaçu (2), Guarapuava (1),
Ibiporã (1), Imbituva (5), Londrina (24), Mandaguari (1), Mangueirinha (1), Nova Esperança (1), Palmas
(1), Paraíso do Norte (4), Paranaguá (11), Paula Freitas (1), Ponta Grossa (1), Quitandinha (1), Reserva
(3), Ribeirão do Pinhal (1), Rio Negro (2), Salto do Itararé (1), Santa Tereza do Oeste (1), Santa
Terezinha de Itaipu (1), São João do Caiuá (1), São José dos Pinhais (3), Siqueira Campos (1),
Tamboara (1), Telêmaco Borba (1), Toledo (1), Três Barras do Paraná (1), Umuarama (4) e Wenceslau
Braz (2). Saiba mais: www.saude.pr.gov.br

AGRICULTURA INICIA ENTREGA DOS MELHORES CAFÉS DO PARANÁ
A Seab e a Câmara Setorial do Café iniciaram a
entrega da Edição Especial dos Melhores Cafés do
Paraná premiados no 17º Concurso Café Qualidade
aos patrocinadores do projeto. Com as medidas de
prevenção adotadas na pandemia do novo
coronavírus e consequente cancelamento da
Exposição Agropecuária de Londrina 2020, não foi
possível realizar a cerimônia oficial de entrega.
Assim, a cota de cada entidade foi disponibilizada
na semana passada na sede do IDR-Paraná em
Londrina. www.agricultura.pr.gov.br

BOLETIM DA SESA SINALIZA TENDÊNCIA DE
QUEDA NOS CASOS DE DENGUE NO ESTADO
A análise de taxa de incidência da dengue no
Paraná sinaliza para a tendência de queda nos
índices da doença no Estado, segundo a
Secretaria de Estado da Saúde. Nas últimas
semanas, 20 municípios que estavam em situação
de alerta ou em epidemia não apresentaram
novos casos autóctones confirmados e estão com
a taxa de incidência zerada. Saiba mais:
www.saude.pr.gov.br

RELATÓRIO SEMANAL DE
PLANTIO E COLHEITA
O Deral publicou o relatório
resumido da evolução de plantio
e colheita no Paraná, que mostra
a situação das lavouras de
batata, café, feijão, milho e trigo.
Confira o documento completo
no site www.agricultura.pr.gov.br
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ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHEGARÁ EMBALADA
A partir desta quarta-feira (20), os kits da alimentação
escolar chegarão embalados nas escolas e prontos
para a distribuição. A padronização tem como objetivo
tornar mais ágil a entrega, evitar aglomeração e
reduzir o contato com os produtos alimentícios por
parte das pessoas. Os cerca de 680 mil kits são
distribuídos a famílias cadastradas em programas
sociais e em situação de vulnerabilidade. A entrega de
produtos da agricultura familiar é feita
simultaneamente. Leia mais: www.aen.pr.gov.br

SEAB NA MÍDIA
O GAZETEIRO - O secretário da

Agricultura e do Abastecimento,
Norberto Ortigara, concedeu
entrevista ao responsável pelo
blog OgazeteirO, Zé Roberto
Alves, e traçou um panorama da
agropecuária paranaense.
Assista: ogazeteiro.com.br

MEIO DIA PARANÁ - O

engenheiro agrônomo do Deral
Carlos Alberto Salvador
concedeu entrevista para o
jornal Meio Dia Paraná, da RPC,
desta terça-feira (19), sobre o
aumento nos preços da batata e
da cebola no Estado.
Assista: globoplay.globo.com/

EUA DESCARTAM MILHÕES
GOVERNADOR DESTACA AGRONEGÓCIO NA
DE LITROS DE LEITE
RETOMADA DA ECONOMIA PARANAENSE
O governador Carlos Massa Ratinho Junior disse no
programa Conversa Franca, do canal Terraviva, nesta
terça-feira (19), que o agronegócio é um dos pontoschave da retomada da economia após a crise causada
pela pandemia do novo coronavírus. Segundo ele, o
objetivo do Estado é agregar valor aos produtos,
fortalecer a cadeia produtiva e criar oportunidades de
trabalho e novos negócios. www.aen.pr.gov.br.
Veja a entrevista no site: tvterraviva.band.uol.com.br/

Em razão da queda na
demanda, produtores de leite
dos EUA descartam cerca de 14
milhões de litros por dia. Além
disso, também são destruídos
750 mil ovos por semana,
enquanto verduras e legumes
apodrecem na lavoura e porcos,
aves e gado são abatidos e
descartados em massa. Leia em
exame.com
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