
CORONAVÍRUS

CASOS NO PARANÁ:

  

               CONFIRMADOS: 23.965
                     

               INTERNADOS: 737

               RECUPERADOS: 5.816                      

               ÓBITOS: 650

Fonte: Informe Epidemiológico da Sesa
em 1 de julho de 2020.  

Leia mais: www.saude.pr.gov.br

O ano agrícola foi aberto oficialmente nesta quarta-

feira com a entrada em vigor do Plano Safra 2020/21.

No total, são destinados  R$ 236,3 bilhões às

atividades agropecuárias no Brasil. Em Brasília, o

Banco do Brasil anunciou que terá R$ 103 bilhões à

disposição do setor. Presente na solenidade, a

ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,

Tereza Cristina, disse esperar facilidade para os

produtores contratarem o crédito. Do volume

aportado pelo BB, R$ 10,3 bilhões são para

agroindústrias e R$ 92,7 bilhões para crédito rural,

sendo R$ 64,6 bilhões para agricultura empresarial,

R$ 14.4 bilhões para médios produtores e R$ 13,7

para agricultura familiar. www.gov.br/agricultura
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BANCO DO BRASIL DESTINA R$ 103 BILHÕES
PARA SAFRA 

CÂMARA INCLUI PRODUTOR
RURAL EM MEDIDA PROVISÓRIA
A Câmara dos Deputados aprovou

na terça-feira a Medida Provisória

944/20, que cria o Programa

Nacional de Suporte a Empregos.

Ela prevê crédito especial para

pequenas e médias empresas

pagarem salários durante a

emergência decorrente da

pandemia. Na votação final inclui-

se o produtor rural entre os

beneficiados. A proposta também

ampliou de dois para quatro

meses a possibilidade de

financiamento dos salários e das

verbas trabalhistas. camara.leg.br

SICREDI DESTINA R$ 22,9 BI PARA O PLANO SAFRA
O Sicredi vai ofertar mais de R$ 22,9 bilhões para o

setor agropecuário dentro do Plano Safra 2020/21. O

volume é 10% superior ao da safra anterior. A

estimativa é que sejam feitas 227 mil operações. Nos

Estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, o valor

será de R$ 6,9 bilhões, 18% superior ao ofertado na

safra 2019/20. broadcast.com.br 

http://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-06/INFORME_EPIDEMIOLOGICO_29_06_2020.pdf
http://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-07/INFORME_EPIDEMIOLOGICO_01_07_2020.pdf
http://www.saude.pr.gov.br/Noticia/600-mortos-pela-Covid-19-no-Parana
http://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Saude-confirma-mais-1343-casos-e-14-mortes-pela-Covid-19
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/banco-do-brasil-anuncia-a-destinacao-de-r-103-bilhoes-para-a-safra-que-inicia-hoje
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.camara.leg.br/noticias/672469-camara-aprova-mp-que-preve-credito-para-pequenas-e-medias-empresas-pagarem-salarios/
http://broadcast.com.br/cadernos/agro/?id=OWdIMlZmOUo0UTRwUjdxT3c5d2NjZz09
http://broadcast.com.br/cadernos/agro/?id=OWdIMlZmOUo0UTRwUjdxT3c5d2NjZz09


PARANA CENTRO – A chefe do

Núcleo da Seab em Ivaiporã,

Vitória Holzmann, foi uma das

entrevistadas em reportagem

sobre a cessão de um barracão

para a Cooperativa de

Comercialização Camponesa do

Vale do Ivaí instalar uma

agroindústria em Jardim Alegre. 

jornal.paranacentro.com.br

AGROLINK - Matéria reproduzida

no portal Agrolink sobre a

Integração Lavoura-Pecuária cita

o extensionista Fernando Alves,

do IDR-Paraná.

www.agrolink.com.br
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NA MÍDIA

C.VALE INCORPORA A AGROPAR
A C.Vale, segunda maior cooperativa do Brasil, incorporou a Cooperativa Agroindustrial

do Médio Oeste do Paraná (Agropar), após assembleias virtuais. A Agropar tem sede em

Assis Chateaubriand, onde estão quatro unidades de recebimento de grãos. Possui 585

associados e 69 funcionários. Em 2019, faturou R$ 81 milhões. A C.Vale tem sede em

Palotina.  cvale.com.br

ANEC ESPERA CRESCIMENTO DE 7,6% NA
EXPORTAÇÃO DE SOJA
A expectativa é que as exportações de soja do Brasil

em 2020 atinjam 78 milhões de toneladas. A

informação é da Associação Nacional dos

Exportadores de Cereais (Anec). O volume representa

crescimento de 7,6% ante 2019, em meio a uma forte

demanda na China e uma safra brasileira recorde.

Relatório da Anec aponta que, em junho, foram

embarcados 11,9 milhões de toneladas, aumento de

36,8% em relação a junho de 2019. br.reuters.com

RUSSOS DESENVOLVEM DRONE PARA
TRANSPORTE AGRÍCOLA
A empresa russa de drones Braeron

anunciou que pode iniciar este mês

as vendas do primeiro veículo aéreo

não tripulado voltado para

transporte de carga agrícola. A

empresa já fez o pedido de registro.

O drone também é capaz de irrigar

campos e ajudar na extinção de

incêndios. agrolink.com.br

LATICÍNIOS DE LABORATÓRIO QUEREM
AMPLIAR NEGÓCIOS
A TurtleTree Labs, empresa de biotecnologia de

Cingapura capaz de fabricar produtos lácteos a partir

do leite de qualquer mamífero, sem necessidade de

ordenha, vai investir US$ 3,2 milhões para

comercializar os produtos. A técnica consiste em

isolar as células da mama e depois induzi-las por

biorreatores a produzir leite de forma contínua.

agrolink.com.br

INFLAÇÃO DA INDÚSTRIA ACELERA EM MAIO 
Os preços da indústria subiram 1,22% em maio frente

ao mês anterior, maior resultado desde maio de

2019, quando registrou 1,39%. Os dados são do Índice

de Preços ao Produtor (IPP), divulgado nesta quinta-

feira (1) pelo IBGE. É o décimo aumento consecutivo

do indicador, que mede a variação dos preços de

produtos na “porta da fábrica”, sem impostos e frete,

de 24 atividades das indústrias extrativas e da

transformação.  Nos últimos 12 meses, a inflação da

indústria foi de 4,60%. agenciadenoticias.ibge.gov.br

https://jornal.paranacentro.com.br/noticia/31618/cooperativa-comeca-a-atuar-em-barracao-cedido-pela-prefeitura-de-jardim-alegre
https://www.agrolink.com.br/noticias/ilp-aumenta-produtividade-no-parana_436008.html
https://www.cvale.com.br/site/imprensa/noticia/239/c.vale-incorpora-agropar
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN2413KN-OBRBS
https://www.agrolink.com.br/noticias/russos-desenvolvem-1--drone-de-carga-agricola_436031.html
https://www.agrolink.com.br/noticias/laticinios-de-laboratorio-estao-perto-do-lancamento_435970.html
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/28129-inflacao-da-industria-acelera-em-maio-pressionada-por-alta-de-alimentos

