
Nesta quarta-feira (27), a Sesa
informou mais 200 casos do
novo coronavírus e três mortes.

As novas confirmações são nas
cidades: Apucarana (6), Assis
Chateaubriand (1), Boa Vista da
Aparecida (6), Braganey (3),

Cambé (1), Campo Largo (2),

Cascavel (31), Cianorte (3),

Cornélio Procópio (5), Coronel
Domingos Soares (5), Curitiba
(36), Douradina (1), Doutor
Camargo (1), Fazenda Rio
Grande (1), Florestópolis (1), Foz
do Iguaçu (16), Guaporema (1),
Guaraniaçu (1), Iguaraçu (1),
Itambaracá (1), Itapejara
D'Oeste (1), Jacarezinho (2),

Londrina (17), Manoel Ribas (1),
Maringá (16), Moreira Sales (1),
Nova Fátima (1), Palmeira (1),
Paranaguá (2), Pinhais (4),

Piraquara (2), Piraquara (2),

Ponta Grossa (1), Realeza (1),
Ribeirão do Pinhal (5), Rolândia
(3), Santa Tereza do Oeste (1),
Santo Inácio (1), São José dos
Pinhais (2), São Manoel do
Paraná (1), Sapopema (5),

Saudade do Iguaçu (1),
Tamboara (1), Telêmaco Borba
(1), Toledo (2), Tomazina (1),
Tuneiras do Oeste (2) e
Umuarama (1). Leia mais:

www.saude.pr.gov.br

O Governo do Estado, por intermédio da Secretaria

de Estado da Agricultura e do Abastecimento,

divulgou nesta quarta-feira (27) o Relatório Final de

Classificação da Chamada Pública n.º 004/2020, do

Programa Compra Direta Paraná. Foram

classificadas 148 cooperativas e associações da

agricultura familiar. Serão adquiridos, de forma

emergencial, gêneros alimentícios destinados à

rede socioassistencial, restaurantes populares,

cozinhas comunitárias, bancos de alimentos e

hospitais, entre outros. Leia mais em:

www.agricultura.pr.gov.br
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GOVERNO DIVULGA CLASSIFICAÇÃO
FINAL DO COMPRA DIRETA PARANÁ

PARANÁ  ESTUDA CRIAR CENTRO DE INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL EM AGRO
O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e

Comunicações vai criar oito centros de pesquisa em

inteligência artificial em todo o país, sendo quatro no

estado de São Paulo e o restante espalhado pelo

país. A proposta é atrair um destes centros para

Londrina, aproveitando a vocação local na área de

pesquisa em agronegócio. www.aen.pr.gov.br

http://www.saude.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=7410&tit=Sesa-informa-200-confirmacoes-e-tres-obitos
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Governo-divulga-classificacao-final-do-Compra-Direta-Parana
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=107177&tit=Parana-estuda-criar-centro-de-inteligencia-artificial-em-Agro


TERRA VIVA- O secretário Norberto

Ortigara foi entrevistado, na noite de

terça-feira, no Jornal Terraviva. Ele

falou sobre as condições da safra no

Paraná: tvterraviva.band.uol.com.br

 

REUTERS - O técnico do

Departamento de Economia Rural

(Deral) Edmar Gervásio foi

entrevistado pela agência Reuters

para reportagem sobre o início da

colheita da segunda safra de milho. 

Leia: br.reuters.com

 

 

BAND - Reportagem do programa

AGROBAND de terça-feira mostrou o

caso de um produtor da região de

Maringá, que regou mil pés de café,

por causa da estiagem. O agrônomo

Sérgio Righetti do IDR-Paraná

também foi

entrevistado: www.youtube.com

 

 

CBN- A Rádio CBN, em Maringá,

produziu reportagem sobre o Cartão

Comida Boa, com participação do

secretário Norberto Ortigara. 

Acesse: www.cbnmaringa.com.br

 

 

NOTÍCIAS AGRÍCOLAS - O
coordenador estadual do projeto de

grãos do IDR-Paraná, Edivan

Possamai, foi entrevistado pelo

Notícias Agrícolas sobre um

software que auxilia produtores no

manejo de pragas e doenças. Veja:

noticiasagricolas.com.br

 

 

 

 

EXPORTAÇÃO DE ALGODÃO CRESCE 3.098% NOS
PORTOS DO PARANÁ
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NA MÍDIA

As exportações de algodão, pelo Porto de Paranaguá,

aumentaram 3.098% em 2020. Nos primeiros quatro

meses do ano, quase 11,8 mil toneladas do produto,

em fardos e fios, foram embarcadas em contêineres

pelo terminal paranaense. No mesmo período de

2019, apenas 331 toneladas do produto deixaram o

país pelo Paraná. Segundo o Ministério da Economia,

o Porto de Paranaguá foi o segundo do Brasil em

volume movimentado de algodão, com receita de

mais de US$ 19,2 milhões: www.aen.pr.gov.br

TECPAR JÁ CERTIFICOU 40 PRODUTORES DE
ORGÂNICOS EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
O Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) já

prestou assistência a 40 produtores orgânicos de São

José dos Pinhais, na Grande Curitiba, por meio de

uma parceria com a prefeitura, através do programa

municipal de apoio à agricultura orgânica. As ações

são do Tecpar Certificação, que orienta os

agricultores familiares interessados em produzir

alimentos orgânicos e certifica aqueles que já

seguem as técnicas de manejo.  Hoje o Paraná é o

estado com o maior número de propriedades

certificadas do Brasil, segundo o Ministério da

Agricultura. Leia mais: www.aen.pr.gov.br

https://tvterraviva.band.uol.com.br/noticia/100000991072/parana-segunda-safra-de-milho-deve-ficar-em-113-mi-ton.html
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN23232C-OBRBS
https://www.youtube.com/watch?v=h673T9xOxUs
https://www.cbnmaringa.com.br/noticia/comida-boa-comeca-a-pagar-beneficio-para-quem-nao-esta-no-cadunico
https://www.noticiasagricolas.com.br/videos/soja/260090-novo-software-auxilia-produtores-do-parana-no-manejo-integrado-de-pragas-e-doencas.html#.Xs6P9FVKjIU
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=107182&tit=Exportacao-de-algodao-cresce-3.098-nos-portos-do-Parana
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=107185&tit=Tecpar-ja-certificou-40-produtores-de-organicos-em-Sao-Jose-dos-Pinhais
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SENADO APROVA PROJETO PARA PRORROGAR
DÍVIDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR
O Senado aprovou, nesta terça-feira (26), o Projeto de

Lei que autoriza a prorrogação de dívidas rurais de

agricultores familiares pelo período mínimo de 12

meses. A proposta, que segue agora para a Câmara

dos Deputados, tem como objetivo amenizar a crise

provocada pelo estado de calamidade e se refere às

operações de crédito rural com vencimentos

exigíveis entre 1.º de janeiro e 31 de dezembro deste

ano. Leia mais em www12.senado.leg.br

A Marfrig e a ADM anunciaram a criação da joint

venture PlantPlus Foods, com o objetivo de fabricar

e comercializar produtos de base vegetal nas

Américas do Sul e do Norte. Com 70% da nova

companhia, a Marfrig usará as instalações de Várzea

Grande (MT) e Ohio, nos Estados Unidos. Já a ADM,

líder global em nutrição, entra com conhecimento

técnico e desenvolvimento de aplicação no

complexo de proteínas em Campo Grande (MS) e

nas unidades norte-americanas. Leia mais em

www.marfrig.com.br

MARFRIG E ADM CRIAM A PLANTPLUS FOODS

MAPA LANÇA PROGRAMA
NACIONAL DE BIOINSUMOS
A ministra da Agricultura,

Pecuária e Abastecimento, Tereza

Cristina, lançou nesta quarta-feira

(27) o Programa Nacional de

Bioinsumos. Por meio dele, o

ministério pretende estimular a

pesquisa, produção e uso de

produtos biológicos na

agropecuária brasileira. O foco é

aproveitar o potencial da

biodiversidade brasileira para

reduzir a dependência dos

produtores rurais em relação aos

insumos importados e ampliar a

oferta de matéria-prima no setor.

Leia mais: www.gov.br/agricultura

IPCA-15 APONTA RETRAÇÃO DE
0,59% EM MAIO
O Índice Nacional de Preços ao

Consumidor Amplo 15 (IPCA-15)

caiu 0,59% em maio, sobre

percentual de 0,01 negativo

registrado em abril. O índice,

divulgado nesta terça-feira (26)

pelo Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística (IBGE), é

considerado uma prévia da

inflação oficial. Em maio do ano

passado, a taxa foi de 0,35%. Dos

nove grupos de produtos e

serviços pesquisados, mais uma

vez o destaque é alimentação e

bebidas, com elevação de 0,46%,

embora haja retração em relação

a abril (2,46%). Veja mais detalhes

em agenciadenoticias.ibge.gov.br

CONAB PROMOVE LEILÃO NA PRÓXIMA SEXTA
No próximo dia 29, a Companhia Nacional de

Abastecimento (Conab) realiza leilão para compra de

feijão, leite em pó e macarrão que deverão compor

as cestas básicas anunciadas pelo ministro da Casa

Civil, Braga Netto. Este é o primeiro passo para as

ações de amparo aos grupos que se encontram em

situação de vulnerabilidade, agravada na pandemia

do novo coronavírus. Acesse os avisos de compra de

alimentos e saiba as regras para participação:

conab.gov.br

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/05/26/senado-aprova-projeto-que-prorroga-vencimento-de-operacoes-de-credito-rural?utm_source=hpsenado&utm_medium=carousel_1&utm_campaign=carousel
https://www.marfrig.com.br/pt/documentos?id=903
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/programa-nacional-de-bioinsumos-e-lancado-e-vai-impulsionar-uso-de-recursos-biologicos-na-agropecuaria-brasileira
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/27768-ipca-15-fica-em-0-59-em-maio
https://www.conab.gov.br/comercializacao/leiloes-agropecuarios/compra-publica

