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A Secretaria de Estado da Saúde confirmou, no boletim desta segunda-feira (13), 18

novos casos e dois óbitos nos municípios de Maringá (52 anos) e Arapongas (79 anos).

Os 18 novos casos foram registrados em Quitandinha (1), Fazenda Rio Grande (1), União

da Vitória (1), Jataizinho (1), Londrina (4), Assis Chateaubriand (1), Apucarana (5), Foz do

Iguaçu (3) e Paranavaí (1). O Paraná soma 768 casos confirmados, 33 óbitos, 6.390

descartados e 411 em investigação. Saiba mais: www.saude.pr.gov.br

 
 TECNOLOGIA AJUDA AGRICULTURA
FAMILIAR A MANTER AS VENDAS

Produtores rurais paranaenses têm utilizado a

internet como ferramenta para garantir o

escoamento da produção durante a pandemia do

novo coronavírus. Sites, redes sociais e aplicativos

ajudam a manter a renda da agricultura familiar, já

que algumas feiras de rua estão suspensas. Agora,

máscaras, luvas e álcool gel estão ainda mais

presentes no dia-a-dia dos trabalhadores. Leia

sobre essas iniciativas no site da Secretaria:

 www.agricultura.pr.gov.br
 

 

 

Uma parceira entre as secretarias

da Agricultura e do Abastecimento;

Justiça, Família e Trabalho;

Educação e Esportes; Saúde; Usina

Santa Terezinha e Cocamar

possibilitou a doação de 840 litros

de álcool 70% para auxiliar na

higienização dos trabalhadores dos

29 municípios do núcleo regional

de Maringá que atuam na entrega

do Leite das Crianças e da merenda

escolar na região Noroeste.

PARCERIA GARANTE
DOAÇÃO NO NOROESTE
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A Agência de Defesa Agropecuária do Paraná

(Adapar) vem mantendo seus trabalhos essenciais,

mesmo com a pandemia da Covid-19. No mês de

março, as equipes somaram 11.800 fiscalizações

nos 33 Postos de Fiscalização do Trânsito

Agropecuário. Do total, 20,9% correspondem às

ações de trânsito animal, 36,3% de produto

animal, 33,6% de produto vegetal e 11,8% de

veículos vazios. O índice geral é ligeiramente

inferior aos dos meses de janeiro e fevereiro, o que

explica-se pela intensificação das ações de

enfrentamento ao coronavírus e pela redução do

fluxo de veículos nas rodovias no Paraná:

www.agricultura.pr.gov.br

SAFRA - O engenheiro agrônomo

Carlos Hugo Winckler Godinho, do

Departamento de Economia Rural

(Deral), foi ouvido pela Reuters Brasil

para um texto analítico sobre as

consequências da seca na safra de

trigo no Sul do Brasil, publicado

quinta-feira (09). Clique no link para

ler a matéria.

 

IMPACTOS - O técnico do Deral em

Toledo, João Luiz Raimundo Nogueira,

concedeu entrevista para o jornal O

Presente sobre os impactos da

pandemia no agronegócio e sobre as

condições da safra na região. Leia a

matéria completa no site.

 

 

ADAPAR MANTÉM FISCALIZAÇÃO

O governo federal anunciou um pacote de medidas

econômicas para minimizar as dificuldades do setor

agropecuário, sobretudo os produtores rurais, devido

à pandemia de Covid-19 e, também, aos impactos

ocasionados pela estiagem.  Entre as medidas

adotadas está a prorrogação das amortizações de

financiamentos de custeio e de investimentos,

vencidas e não pagas e vincendas até 15 de agosto

de 2020, às taxas de juros originais da operação:

https://www.gov.br/agricultura/pt-br

GOVERNO FEDERAL ANUNCIA MEDIDAS
PARA PRODUTORES NA PANDEMIA

 

SEAB NA MÍDIA

ABASTECER BANCO DE SANGUE

A Smithfield Foods, uma das

maiores processadoras mundiais

de carne suína, anunciou neste

domingo o fechamento, por

tempo indeterminado, de sua

planta em Sioux Falls, Dakota do

Sul, nos EUA, que é uma das

principais do grupo. De acordo

com o comunicado, o motivo é o

alto número de casos do Covid-19

entre os funcionários. A planta

emprega 3.700 pessoas e recebe

animais de aproximadamente 550

agricultores independentes. Ela

responde por 5% da produção

suína no país. Leia mais no link. 

GIGANTE DA CARNE SUÍNA
FECHA PLANTA NOS EUA

http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Adapar-mantem-ritmo-para-garantir-status-sanitario-e-alimentos
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKCN21R39J-OBRBS
https://www.opresente.com.br/municipios/o-agronegocio-segue-firme-forte-e-a-todo-vapor-diz-tecnico-do-deral/
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/governo-anuncia-medidas-economicas-para-ajudar-produtores-rurais-afetados-pela-pandemia-do-coronavirus
https://valor.globo.com/agronegocios/noticia/2020/04/12/maior-produtor-de-sunos-do-mundo-fecha-fbrica-nos-eua-por-coronavrus.ghtml
https://valor.globo.com/agronegocios/noticia/2020/04/12/maior-produtor-de-sunos-do-mundo-fecha-fbrica-nos-eua-por-coronavrus.ghtml

