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ESTADO ‘DRIBLA’ COVID-19 POR STATUS DE
ÁREA LIVRE DE AFTOSA SEM VACINAÇÃO

CORONAVÍRUS
O boletim da covid-19 desta
quinta-feira (21) registra mais
194 casos e 4 mortes,
totalizando 141 vítimas. As
novas confirmações estão em:
Agudos do Sul (1), Andirá (1),
Apucarana (1), Araucária (3),
Assis Chateaubriand (1),
Braganey (1), Cafelândia (2),
Cambé (2), Campo Largo (4),
Capanema (1), Carambeí (1),

Mesmo diante da crise sanitária causada pela pandemia

Cascavel (20), Cornélio

de coronavírus, o Paraná mantém a programação em

Procópio (4), Curitiba (28),

dia para conquistar o status de Estado Livre de Febre

Diamante do Sul (2), Fazenda

Aftosa, Sem Vacinação. O título permitirá ao setor

Rio Grande (1), Foz do Iguaçu

agropecuário paranaense ampliar mercados e é

(1), Guarapuava (3), Guaratuba

considerado pelo governador Carlos Massa Ratinho

(1), Londrina (13), Luiziana (1),

Junior como essencial para impulsionar a retomada

Mandaguaçu (1), Marechal

econômica pós-Covid-19. A expectativa é que a

Candido Rondon (1), Maringá

Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) chancele a

(4), Nova Esperança (2),

nova condição em 2021. www.agricultura.pr.gov.br

Paiçandu (1), Pato Branco (1),

CARTÃO COMIDA BOA MOVIMENTA COMÉRCIO

Pinhais (6), Piraquara (4),

Além de garantir alimentos na mesa da população

Pitanga (1), Ponta Grossa (10),

mais vulnerável durante a pandemia do novo

Quitandinha (1), Rolândia (1),

coronavírus, o Cartão Comida Boa, do Governo do

Santa Isabel do Ivaí (1), Santa

Estado, também contribui com a movimentação do

Tereza do Oeste (1), São José

comércio em todo o Paraná. Entre os dias 11 e 20 de

dos Pinhais (2), Sarandi (1),

maio, 522.979 cadastrados receberam seus cartões. Até

Tamarana (1), Terra Rica (1),

agora, 421.110 já usaram o benefício e gastaram R$ 20,5

Umuarama (2), Uraí (1) e

milhões em compras de alimentos em algum dos 2,1

Wenceslau Braz (1). Saiba

mil estabelecimentos comerciais parceiros do

mais: www.saude.pr.gov.br

programa. Leia mais em www.agricultura.pr.gov.br
Instagram:@seabparana Facebook.com/seabpr Contato: imprensa@seab.pr.gov.br

120 PEQUENOS AGRICULTORES DE MORRETES
TERÃO AS TERRAS REGULARIZADAS

SEAB NA MÍDIA

O Instituto Água e Terra (IAT) vai regularizar 120

CANAL RURAL - O economista

pequenas propriedades rurais em Morretes, no

do Deral, Paulo Franzini, foi

Litoral do Estado. O anúncio da ação de
reconhecimento do direito de propriedade de 188,4
mil hectares foi feito na quarta-feira (19), durante
reunião na Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Sustentável e do Turismo. Todos
os processos serão encaminhados pela Defensoria
Pública ao Poder Judiciário para dar início às ações
de usucapião. Os beneficiados já têm o
reconhecimento de posse por parte das três esferas
governamentais, que será chancelada pelo
Judiciário. www.aen.pr.gov.br

AGROINDÚSTRIA
BRASILEIRA
SOFREU
CONTRAÇÃO DE 5,6% NO TRIMESTRE
O Índice de Produção Agroindustrial (PIMAgro –
Produção Física), da Fundação Getúlio Vargas
(FGV), apontou contração de 5,6% em março
comparado com o mesmo mês do ano passado.
Uma das explicações é a quarentena adotada em
decorrência da pandemia do novo coronavírus.
Com isso, foram neutralizados os crescimentos de

entrevistado pelo Canal Rural
sobre as dificuldades que os
produtores de café enfrentam
com a falta de chuvas.
Assista: canalrural.com.br

EUA DARÃO US$ 1 BI EM
GARANTIAS DE EMPRÉSTIMOS
O secretário de Agricultura dos
Estados Unidos, Sonny Perdue,
anunciou nesta quinta-feira (21)
que até US$ 1 bilhão estão
disponíveis em garantias de
empréstimos para capital de giro
das empresas rurais durante a
pandemia. Os produtores
agrícolas que se enquadram nos
critérios de empréstimos da

0,3% em janeiro e de 1,9% em fevereiro, fechando-

Agência de Serviços Agrícolas do

se o trimestre com redução de 1,2% em

Departamento de Agricultura

comparação com o mesmo período em 2019.O

também podem receber

estudo completo pode ser acessado em

financiamentos. Leia mais em

gvagro.fgv.br/dados

www.usda.gov

PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADA RURAL DE IVAIPORÃ BENEFICIA PRODUTORES
Em breve, os produtores rurais serão beneficiados
com mais uma obra ligando o distrito do
Jacutinga à comunidade de Cruzeirinho,
totalizando 4,3 quilômetros de pavimentação na
estrada rural. A obra é executada pela Prefeitura
de Ivaiporã – com recursos do Governo do Estado,
por intermédio da Seab. Leia mais:
jornal.paranacentro.com.br
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