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MORADORES DE CURITIBA AINDA PODEM
OBTER CARTÃO COMIDA BOA
Curitibanos inscritos no CadÚnico e que se
encaixam nos critérios estabelecidos pelo Decreto
4.750/20 para receber o Cartão Comida Boa, que
ainda não retiraram o benefício, ainda podem fazêlo. A entrega está sendo feita por voluntários
parceiros do Governo do Paraná, com supervisão da
Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho,
em cinco igrejas. Para retirar o cartão, é obrigatório

CORONAVÍRUS
CASOS NO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 10.557
INTERNADOS: 368
RECUPERADOS: 3.215
ÓBITOS: 364

apresentar documento com foto e CPF e o uso de
máscara. Leia mais e confira o endereço dos pontos
de entrega no site www.aen.pr.gov.br

Fonte: Informe Epidemiológico da Sesa
em 16 de junho de 2020.

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

PREVENÇÃO CONTRA A DENGUE
DEVE SER MANTIDA MESMO COM
A CHEGADA DO INVERNO

A Secretaria da Saúde do Paraná
divulgou hoje (16) o boletim
quinzenal com os números da
dengue no estado: são 212.074
casos acumulados desde o início

RELATÓRIO SEMANAL DE PLANTIO E COLHEITA
O Departamento de Economia Rural (Deral)
publicou nesta terça-feira mais um relatório
resumido da evolução do plantio e colheita no
Paraná, que mostra a situação das lavouras de
batata, café, cevada, feijão, milho e trigo. Acesse
no site www.agricultura.pr.gov.br

do período epidemiológico, em
julho do ano passado. Os
cuidados de prevenção e
controle devem seguir por parte
da população mesmo diante da
pandemia da covid-19 e da
chegada do inverno. Leia mais:
www.saude.pr.gov.br
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PLANO
SAFRA
2020/2021
LANÇADO NESTA QUARTA-FEIRA

SERÁ

WEBNAR - AGROINDÚSTRIAS
Os extensionistas do IDR- Paraná

O Ministério da Agricultura, Pecuária e

Fábio Pereira Macorin, Karoline

Abastecimento apresenta nesta quarta-feira o

Marques da Silva e Terezinha

Plano Safra 2020/2021. O lançamento será às

Barron participam de uma

16h30, em cerimônia no Palácio do Planalto,

transmissão ao vivo nesta quarta-

com a presença da ministra Tereza Cristina. O

feira (17) às 14 horas sobre as

evento será transmitido pela TV Brasil e pelas

agroindústrias da região de

redes sociais do Mapa e da EBC.

Cascavel. É possível acompanhar
pela página da regional do Instituto
no Facebook
ATÉ MAIO, FORAM APLICADOS 77%
DOS RECURSOS DA SAFRA 19/20
Um dia antes do anúncio do Plano

Safra 2020/2021, a Gerência de
Desenvolvimento Técnico do
Sistema Ocepar (Getec) divulgou

MINISTÉRIO
DIVULGA
ATIVIDADES DO SIF

RELATÓRIO

DE

O Ministério da Agricultura divulgou, nesta
terça-feira, o terceiro relatório de atividades do
Serviço de Inspeção Federal (SIF) neste período
de pandemia do novo coronavírus. Estão
registrados 3303 estabelecimentos de produtos
de origem animal. Em maio, houve autorização
de 205 atividades de abate de forma
emergencial. De acordo com o ministério, 47
abatedouros sob inspeção federal paralisaram
as atividades. Veja o relatório integral em
www.gov.br/agricultura

que, do R$ 225,59 bilhões
anunciados para o Plano em vigor,
até maio foram aplicados R$ 174,8
bilhões, ou 77% do total. A maior
parte dos recursos, ou seja, 31% teve
origem na poupança rural, 28% em
recursos obrigatórios, 22% em
recursos com taxas livres, 10% em
fundos constitucionais, 8% no
BNDES equalizável e 1% em outras
fontes. Os números têm como base
dados do Banco Central. Leia mais
em www.paranacooperativo.coop.br

SYNGENTA VAI LANÇAR PLATAFORMAS DIGITAIS NO BRASIL

A agência Reuters divulgou que a Syngenta pretende lançar, no Brasil, vários serviços
digitais para tornar os agricultores mais competitivos. Entre as novidades estão softwares
e imagens via satélite das áreas de cultivo. Atualmente, a Syngenta, que pertence à
chinesa ChemChina, já monitora cerca de 4,5 milhões de hectares no Brasil. A previsão é
dobrar o número de clientes no prazo de um ano. Leia mais em br.reuters.com
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BANCO DE ALIMENTOS DA CEASA JÁ DISTRIBUIU 970 TONELADAS NESTE ANO
O Banco de Alimentos da Ceasa de
Curitiba distribuiu 970 toneladas de
hortigranjeiros de janeiro a maio. O
programa, que beneficia cerca de 100 mil
pessoas mensalmente, também é um
aliado para garantir a segurança alimentar
da população vulnerável na pandemia.
Entre março, quando começaram as
medidas de isolamento social no Paraná,
até maio, foram doadas 553,6 toneladas de
alimentos a entidades e famílias. Leia:
www.agricultura,pr.gov.br

FERROESTE INGRESSA NO PPI E PASSARÁ JORNAL DIZ QUE LOBBY DE
FRIGORÍFICOS
SERVIU
PARA
POR PROCESSO DE DESESTATIZAÇÃO
A Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A. (Ferroeste)

foi qualificada na quarta-feira (10) no âmbito do

AUMENTAR EXPORTAÇÃO PARA
CHINA

Programa de Parcerias de Investimentos (CPPI)

Reportagem do jornal The New

do governo federal, o que deve acelerar o seu

York Times diz que grandes

processo de desestatização. O pedido foi feito

empresas do setor de alimentação

pelo Governo do Estado e significa que a União

dos Estados Unidos, ao mesmo

vai ajudar o Paraná com apoio técnico regulatório

tempo em que faziam lobby para

necessário em diversas áreas, da modelagem e

operar durante a pandemia, sob

meio ambiente à atração de investidores. A
expectativa é colocar a Ferroeste em leilão na B3
até o final de 2021. Leia mais: www.aen.pr.gov.br

EMBRAPA LANÇA GUIA DE PREVENÇÃO AO
CORONAVÍRUS NA PECUÁRIA LEITEIRA
A Embrapa Clima Temperado, de Pelotas (RS),

divulgou um Guia Covid e Pecuária Leiteira, com
orientações aos produtores sobre medidas de
precaução para evitar a contaminação pelo novo
coronavírus. Embora a doença não afete os
animais, o guia reforça medidas de higiene que já
são adotadas na produção de leite para evitar a
contaminação dos humanos. Leia mais e baixe o
guia em www.agricultura.rs.gov.br

argumento de que haveria
escassez de produtos
internamente, estavam, na
verdade, com os olhos voltados
para o mercado chinês. Tanto que,
em abril, houve recorde de
exportação de carne suína, com
129 mil toneladas. Os dados foram
compilados pela Panjiva, unidade
de pesquisa da S&P Global Market
Intelligence, e pelo Departamento
de Agricultura dos Estados Unidos.
Leia mais: www.nytimes.com
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