
A Sesa informou mais 273 casos

da covid-19 e sete mortes. Novos

casos em: Andirá (1), Araucária

(3), Boa Vista da Aparecida (1),

Braganey (1), Cambé (4),

Campina Grande do Sul (3),

Capanema (1), Cascavel (47),

Cianorte (9), Colombo (7),

Corbélia (1), Cornélio Procópio

(13), Curitiba (52), Diamante do

Sul (2), Fazenda Rio Grande (3),

Foz do Iguaçu (13), Francisco

Beltrão (2), Goioerê (1),

Guaratuba (3), Iracema do Oeste

(1), Ivaiporã (2), Jacarezinho (1),

Japurá (4), Leópolis (2), Londrina

(19), Mandirituba (2), Manoel

Ribas (1), Marechal Cândido

Rondon (1), Maria Helena (6),

Maringá (6), Matinhos (1),

Morretes (1), Nova Esperança (1),

Pinhais (8), Piraquara (5), Ponta

Grossa (5), Pontal do Paraná (1),

Quatiguá (1), Quatro Barras (2),

Quedas do Iguaçu (1),

Quitandinha (2), Reserva (3), Rio

Branco do Sul (1), Rio Negro (1),

Rondon (3), Santa Lúcia (1), Santa

Terezinha de Itaipu (2), São José

dos Pinhais (9), São Manoel do

Paraná (1), Sapopema (1), Sarandi

(1), Tapejara (3), Toledo (1), Três

Barras do Paraná (2), Tupãssi (1),

Umuarama (1), Uraí (1) e

Wenceslau Braz (1).  

A previsão é que o baixo nível do Rio Paraná

prejudique as exportações agrícolas da Argentina

até setembro, de acordo com fontes da agência

Reuters. No polo portuário de Rosário, ponto de

partida de 80% dos embarques, os navios saem

com menos carregamento no período em que

deveria ser o de maior atividade de soja e milho no

país vizinho. Esta semana, o nível do rio apresenta

0,82 metro quando a média em maio é de 3,68

metros e provocou o encalhe de um navio chinês

na área do porto de Timbués. br.reuters.com
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CORONAVÍRUS

NÍVEL DO RIO PARANÁ CONTINUA
PREJUDICANDO ARGENTINA...

...E AUMENTA DEMANDA POR GRÃOS NO BRASIL
As dificuldades de escoamento na Argentina

levaram compradores a trocar as origens das

aquisições, segundo a agência Reuters. A Agribrasil,

por exemplo, vendeu três carregamentos de milho

que, inicialmente, seriam do país vizinho. O declínio

do rio também impede chegada de soja paraguaia

que ajuda a aumentar o nível de proteína:

br.reuters.com

http://www.saude.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=7412&tit=Parana-registra-cerca-de-quatro-mil-casos-e-169-obitos-pela-Covid-19
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN2341V3-OBRBS
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN23439M-OBRBS


PARANÁ CENTRO - O jornal

Paraná Centro entrevistou o

engenheiro agrônomo do Deral

no Núcleo Regional da Seab em

Ivaiporã, Sérgio Empinotti, sobre

as perdas no milho safrinha. 

 

Leia: jornal.paranacentro.com.br/
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Está em tramitação na Câmara dos Deputados o

Projeto de Lei 2798/20 que privilegia a compra de

hortifrutigranjeiros de agricultores familiares e

pequenos e médios produtores em programas

institucionais. O Programa de Apoio Extraordinário à

Produção de Hortifrutigranjeiros possibilita que os

produtos sejam doados de forma simultânea à

população mais vulnerável. Aos produtores também

é assegurado crédito rural em condições favorecidas,

apoio à comercialização, seguro agrícola especial,

renda mínima e capacitação para segurança

sanitária. Leia mais em www.camara.leg.br

FRIGORÍFICOS TEMEM PERDER MERCADO
APÓS INTERDIÇÕES POR COVID-19
A interdição de frigoríficos pelo poder público devido

a focos de contaminação de Covid-19 trazem uma

imagem negativa para a indústria brasileira no

mercado internacional, podendo comprometer o

desempenho das exportações, avaliam

representantes do setor entrevistados pela Revista

Globo Rural. “No mercado externo, essas notícias de

fechamento causam uma imagem negativa. Todas

essas plantas que estamos falando são de excelência,

atendem o mercado interno, mas são exportadoras”,

explica o vice-presidente da Associação Brasileira de

Proteína Animal (ABPA), Francisco Turra.  Leia mais:

www.revistagloborural.globo.com

PREÇOS DE CARNE SUÍNA
CONTINUAM EM QUEDA NA CHINA
Os preços da carne suína

continuam em queda

aproximada de 0,8% semana a

semana na China, segundo do

Ministério da Agricultura e

Assuntos Rurais. As baixas são

decorrentes de medidas do

governo para aumentar a oferta

do produto, entre elas a liberação

de reservas congeladas de suínos

e a expansão das importações.

Além disso, foram ampliadas as

ajudas financeiras aos municípios

produtores. A previsão é produzir

48 milhões de toneladas este ano,

5 milhões a mais que em 2019.

Leia mais em english.agri.gov.cn

RS PREPARA-SE PARA SER LIVRE DE AFTOSA SEM VACINAÇÃO
A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul

informou que já concluiu 70% das ações exigidas para que o Estado obtenha o status

sanitário de zona livre de febre aftosa. Segundo a secretaria, o plano contém 18

medidas, das quais 12 já atendidas e seis em processo de finalização. A avaliação do

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento deve ser realizada em agosto.  Leia

mais em www.agricultura.rs.gov.br

https://jornal.paranacentro.com.br/noticia/31316/perda-do-milho-safrinha-deve-ficar-em-torno-de-25-nesse-ano
https://www.camara.leg.br/noticias/664116-projeto-cria-programa-de-apoio-a-comercializacao-de-hortifrutigranjeiros-na-pandemia/
https://revistagloborural.globo.com/Noticias/Empresas-e-Negocios/noticia/2020/05/frigorificos-temem-perder-mercado-apos-interdicoes-por-covid-19.html
http://english.agri.gov.cn/news/dqnf/202005/t20200528_300451.htm
https://www.agricultura.rs.gov.br/rs-cada-vez-mais-perto-de-conquistar-o-status-de-zona-livre-de-aftosa-sem-vacinacao

