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CORONAVÍRUS
CASOS NO PARANÁ:

BOLETIM AGROPECUÁRIO APONTA PERDAS
NA CULTURA DA BANANA
O Boletim Semanal elaborado por técnicos do
Departamento de Economia Rural (Deral) sobre a

CONFIRMADOS: 39.064 situação dos principais produtos agropecuários
INTERNADOS: 800

paranaenses, destaca, nesta sexta-feira (10), as
consequências, sobretudo para a fruticultura, dos

RECUPERADOS: 13.374

ciclones extratropicais que atingiram o Estado. O

ÓBITOS: 961

bananais que se recuperavam da debilidade

prejuízo imediato foi observado com a queda de
provocada pela estiagem e projetavam uma safra

Fonte: Informe Epidemiológico da
Sesa em 10 de julho de 2020.

promissora. Os dados preliminares dos Estados do Sul
estimam que 90% a 95% dos bananais foram
afetados com perdas. www.agricultura.pr.gov.br

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

PARANÁ MANTÉM SEGUNDA
POSIÇÃO NA ESTIMATIVA DO VBP
O Paraná mantém a segunda
colocação em Valor Bruto da
Produção Agropecuária (VBP), de
acordo com dados do Ministério
da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, base em junho.
O valor estimado para o Estado
está em R$ 91,4 bilhões (12,5% do PRODUTOR PARANAENSE GERA QUASE TODA A
ENERGIA USADA EM AVIÁRIOS
valor nacional). Mato Grosso
detém a primeira colocação com Reportagem discute os benefícios da energia solar no
R$ 125,4 bilhões. No terceiro lugar campo. O primeiro ano de funcionamento do sistema
de energia solar do produtor Antoninho Coletti, em
está São Paulo, com R$ 90,7
bilhões. O VBP do País está
estimado em R$ 716,6 bilhões.

Salto do Lontra, mostrou as vantagens do modelo. A
fatura, que já chegou a ultrapassar R$ 13,5 mil, caiu

para quase zero. jornaldebeltrao.com.br
gov.br/agricultura
Instagram:@seabparana Facebook.com/seabpr Contato: imprensa@seab.pr.gov.br

EXPORTAÇÕES DO AGRONEGÓCIO EM JUNHO
ULTRAPASSARAM US$ 10 BILHÕES
Junho de 2020 bateu recorde entre todos os junhos
em termos de exportações do agronegócio. De
acordo com o Boletim da Balança do Agronegócio,
divulgado nesta sexta-feira, foram registradas vendas
externas de US$ 10,17 bilhões, crescimento de 24,5%
em comparação com junho de 2019. O complexo soja
foi o maior responsável. gov.br/agricultura

NA MÍDIA
DIÁRIO DOS CAMPOS- O

secretário Norberto Ortigara
concedeu entrevista na manhã
desta sexta-feira ao jornal Diário dos
Campos, de Ponta Grossa, sobre a
produção agropecuária paranaense
e as expectativas para a próxima
safra na região.
youtube.com
NOTÍCIAS AGRÍCOLAS - O

secretário Norberto Ortigara foi
entrevistado pelo site Notícias
Agrícolas em matéria sobre o
pedido de entidades para que
sejam feitas alterações na
Resolução 855, da Secretaria da
Saúde.
noticiasagricolas.com,br

SC CONSIDERA SATISFATÓRIO DESEMPENHO DA
DIÁRIO DO NOROESTE SAFRA DE VERÃO
A safra de verão teve desempenho considerado

satisfatório em Santa Catarina, em razão dos bons
preços, altas produtividades em algumas culturas e
regiões, além da qualidade dos grãos. Entre os
destaques, o arroz, com produtividade de 8.391 kg/ha
e preços elevados. Em compensação, a estiagem
prejudicou as culturas de milho, soja e feijão.
agricultura.sc.gov.br
DEPENDENTE DO TRIGO ARGENTINO, BRASIL ZERA
TARIFA DE IMPORTAÇÃO DE OUTROS PAÍSES
Uma decisão do Governo Federal de aumentar a

cota de importação de trigo com tarifa zero para
países fora do Mercosul gerou protesto dos
argentinos, principais fornecedores do Brasil. O
Centro de Exportadores de Cereais da Argentina diz
que a medida deteriora as condições de acesso ao
mercado brasileiro. brasil.elpais.com

Reportagem cita a proposta de
criação de um grupo de trabalho
pela unidade regional do IDRParaná para discutir o Programa
Estadual de Irrigação.
diariodonoroeste.com.br
O PARANÁ -O jornal deu destaque

às ações do programa Compra
Direta Paraná na região de Toledo.
oparana.com.br
TNOnline - Reportagem do portal

TnOnline destaca a nova etapa da
pavimentação poliédrica na estrada
da Olaria em Sabáudia, que iniciou
nesta semana, com recursos da
Seab. tnonline.uol.com.br
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