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ESTADO TERÁ MAIOR OFERTA DE RECURSOS
E REDUÇÃO DE JUROS
Os agricultores paranaenses podem contar com
uma expansão nos recursos de crédito rural do
Banco do Brasil para custeio, investimentos e
comercialização da safra 2020/21, a juros menores.
Dos R$ 103 bilhões que serão investidos pelo banco
em todo país, cerca de R$ 11,1 bilhões serão

CORONAVÍRUS
CASOS NO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 48.863
INTERNADOS: 1.010
RECUPERADOS: 17.359

aplicados no Paraná, volume recorde, 10% acima
do que foi disponibilizado no ano passado.O banco
incorporou ainda novidades para o seguro rural,
ampliando os benefícios para a agricultura familiar,
consolidando sua posição como instituição
financeira que mais investe no agronegócio
brasileiro e paranaense. agricultura.pr.gov.br

ÓBITOS: 1.227
Fonte: Informe Epidemiológico da
Sesa em 16 de julho de 2020.

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

PARANÁ PEDE À UNIÃO URGÊNCIA
NA LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO
O governador Carlos Massa

Ratinho Junior se reuniu na
quarta-feira, por videoconferência,
com o ministro da Economia,
Paulo Guedes, para agilizar a
liberação do empréstimo de R$
1,6 bilhão para a infraestrutura no
Estado, o que inclui o
agronegócio. aen.pr.gov.br
PRODUTOR CAMPEÃO EM PRODUTIVIDADE DE SOJA RECEBEU APOIO DO IDR-PARANÁ
O produtor rural Laércio Dalla Vecchia, de Mangueirinha, obteve a maior

produtividade de soja do país. Na safra 2019/2020, ele colheu 118,82 sacas por
hectare. O produtor participou do concurso "Desafio Nacional de Máxima
Produtividade da soja", realizado pelo Cesb. O segredo, segundo o produtor, foi
investir no solo e monitorar a lavoura, sempre com o apoio da assistência técnica
do IDR-Paraná. agricultura.pr.gov.br
Instagram:@seabparana Facebook.com/seabpr Contato: imprensa@seab.pr.gov.br

BRASIL PODE SER O MAIOR PRODUTOR MUNDIAL
DE SOJA EM 10 ANOS, DIZ FAO
O relatório Perspectivas Agrícolas 2020-2029,

publicado nesta quinta-feira pela FAO e OCDE,
aponta que o Brasil pode se tornar o maior
produtor de soja mundial em dez anos. Mas o
desmatamento continuará entre as preocupações.
A previsão é que a América Latina e Caribe se
consolidem como principal fornecedor mundial de
produtos agrícolas, podendo aumentar em 14% a
produção, com as exportações subindo 1,7% ao ano
em média. O relatório também fala das incertezas
nas cadeias de alimentos causadas pela pandemia.
noticias.uol.com.br

PLANTEL DE SUÍNOS CRESCE NA CHINA

O plantel de suínos da China não para de crescer
desde outubro do ano passado e, hoje, está 28,6%
superior ao volume de setembro. Pesquisa em 400
municípios mostra que, em junho, o aumento no

NA MÍDIA
DIÁRIO DOS CAMPOS – Jornal fala

sobre regulamentação de lei, assim
que o forte da pandemia passar,
que trata de redução nos juros do
crédito rural, a partir de entrevista
do secretário Norberto Ortigara.
diariodoscampos.com.br
TNONLINE – Site noticia o

recolhimento de mais de 200 mil
cartões do programa Comida Boa.
tnonline.uol
TNONLINE – Fala do início da

comercialização de produtos entre
os municípios do Cid Centro. Cita o
secretário Norberto Ortigueira e a
chefe do Núcleo de Ivaiporã. Vitória
Holzmann. tnonline.uol.com.br

número de fêmeas reprodutoras foi de 3,6%
comparado a junho de 2019. No primeiro semestre
deste ano, 6.177 fazendas de suínos em larga escala
recém-construídas foram colocadas em produção
na tentativa de estabilizar a oferta local após a
epidemia de peste suína. canalrural.com.br

EXPORTAÇÕES DE PESCADOS CRESCERAM 33%
As exportações brasileiras na área da piscicultura
cresceram 33% no primeiro semestre de 2020 em
comparação com o mesmo período do ano passado.
Em valores financeiros, a movimentação passou de
US$ 4,1 milhões para US$ 5,5 milhões. Os dados
constam do Informativo Comércio Exterior da
Piscicultura, divulgado na quarta-feira pela Embrapa
e Associação Brasileira da Piscicultura. A tilápia lidera
com 86% de participação. O Paraná é terceiro maior
exportador, atrás de Mato Grosso do Sul e Santa
Catarina. embrapa.br

TOLEDO NEWS – Site fala sobre os
benefícios do Comida Boa para
Toledo. toledonews.com.br

ESTUDO RETRATA ÁREA FLORESTAL
DAS COOPERATIVAS DO PR

Um estudo feito pelo Sistema
Ocepar em parceria com a empresa
Innovatech Consultoria traz
informações sobre o cultivo e o uso
de espécies florestais para a
manutenção das operações das
cooperativas agropecuárias
paranaenses. A pesquisa foi
realizada com 13 cooperativas que,
somam faturamento de R$ 60
bilhões paranacooperativo.coop.br
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