
 

CORONAVÍRUS

CASOS NO PARANÁ:

  

               CONFIRMADOS: 11.919
                     

               INTERNADOS: 445
 

               RECUPERADOS: 3.551                                     
 

               ÓBITOS: 406
 

 

Fonte: Informe Epidemiológico da Sesa
em 18 de junho de 2020.  
 

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

 

 

 

 

 

O Governo Federal divulgou na quarta-feira (17) o

Plano Safra 2020/2021 com a destinação de R$ 236,3

bilhões para apoiar a produção agropecuária de

pequenos, médios e grandes produtores. Esse

volume é 6,1% superior ao disponível para a safra

2019/20. O primeiro aspecto analisado pelo

secretário estadual da Agricultura e do

Abastecimento Norberto Ortigara é a resposta que o

plano dá em relação ao aumento de custos da

agricultura, sobretudo em decorrência da

valorização do dólar, que impacta em alguns

insumos. “Temos redução importante da taxa de

juros nas várias linhas”, destacou Ortigara. Para

agricultores enquadrados no Programa Nacional de

Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), a

taxa de juros foi reduzida de 3 a 4,6% para 2,75% a

4%, enquanto o volume de crédito é 5,7% maior,

chegando a R$ 33 bilhões.Leia mais em

www.agricultura.pr.gov.br

A Ceasa de Cascavel não terá

expediente e comercialização de

hortigranjeiros em seu mercado

atacadista neste sábado (20.06). A  

medida atende a determinação

baixada pela Prefeitura de

Cascavel, através do Decreto

Municipal 15.499, de 14 de junho

de 2020, que trata de medidas

para a proteção e enfrentamento

da covid-19. As outras quatro

Ceasas, em Curitiba, Londrina,

Maringá e Foz do Iguaçu, atendem

normalmente.

Leia mais: www.aen.pr.gov.br
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PLANO SAFRA É REALISTA, DIZ SECRETÁRIO
ESTADUAL DA AGRICULTURA

CEASA DE CASCAVEL ESTARÁ
FECHADA NESTE SÁBADO

http://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-06/INFORME_EPIDEMIOLOGICO_18_06_2020.pdf
http://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Com-quase-12-mil-casos-Parana-tem-media-de-121-confirmacoes-por-dia
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Plano-Safra-e-realista-diz-secretario-estadual-da-Agricultura
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=107490&tit=Ceasa-de-Cascavel-estara-fechada-neste-sabado
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/


Nos primeiros quatro meses do ano, a produção

de bioeletricidade sucroenergética foi de 3.303

GWh, um crescimento de 13% em relação ao

mesmo período do ano passado. Esse volume

seria suficiente para atender 1,6 milhão de

residências durante um ano, de acordo com

levantamento da União da Indústria de Cana-de-

Açúcar (Unica). O resultado foi possível em razão

do aumento da moagem no Centro-Sul do Brasil,

favorecido pelas condições climáticas na colheita.

Leia mais em unica.com.br
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CEPAL E FAO PROPÕEM MEDIDAS PARA
EVITAR CRISE ALIMENTAR
A Comissão Econômica para a América Latina e o

Caribe (Cepal) e a Organização das Nações Unidas

para a Agricultura e Alimentação (FAO) divulgaram

um relatório em que propõem dez medidas para

impedir que a crise de saúde, em virtude do novo

coronavírus, se transforme em crise alimentar. O

temor é que mais 16 milhões de pessoas se somem

às 67,4 milhões que já estão em extrema pobreza

na América Latina e Caribe. Leia mais e conheça as

dez medidas propostas no site da

Comissão: www.cepal.org

GERAÇÃO DE ENERGIA DA CANA ATÉ ABRIL
PODERIA ATENDER 1,6 MILHÃO DE
RESIDÊNCIAS/ANO

PREÇO DE ALIMENTOS PESOU NA
INFLAÇÃO DE FAIXA MENOS
FAVORECIDA, DIZ IPEA
O Indicador Ipea de Inflação por

Faixa de Renda, divulgado na

quarta-feira, apontou maior índice

inflacionário para as famílias de

renda mais baixa (até R$ 1.534,55),

que tiveram alta de 0,45% nos

cinco primeiros meses do ano. Para

os mais ricos (renda acima de R$

15.345,53) houve deflação de 0,45%.

O reajuste no preço dos alimentos,

de 4,3% pelo IPCA, foi o que mais

impactou as famílias de menor

renda. Leia mais em

www.ipea.gov.br

 

CEPEA DIVULGA BOLETIM DO LEITE DE JUNHO
O Centro de Estudos Avançados em Economia

Aplicada (Cepea), da Esalq/USP, divulgou nesta

quinta-feira o Boletim do Leite, referente a junho.

Ele mostra que, com o avanço da entressafra da

produção no Sudoeste e Centro-Oeste e a estiagem

no Sul, a oferta deve reduzir no campo e as

cotações aos produtores devem se elevar este mês,

recuperando a queda de maio. Acesse o estudo

completo em cepea.esalq.usp.br

 

NA MÍDIA

JORNAL DE BELTRÃO - A chefe do

Núcleo Regional da Seab, Denise

Chiapetti Adamchuk, foi citada em

reportagem do Jornal de Beltrão

sobre o repasse para a Prefeitura de

Francisco Beltrão de um veículo e

equipamentos para a central de

distribuição de alimentos da

merenda escolar.

 

Leia: www.jornaldebeltrao.com.br

 

SICREDI - O Sicredi promoveu

nesta quinta-feira (18) uma

transmissão ao vivo sobre as

novidades do Plano Safra

2020/2021, com a participação do

secretário Norberto Ortigara.

 

Assista: www.youtube.com 

 

https://unica.com.br/noticias/geracao-de-eletricidade-de-cana-ate-abril-atenderia-16-milhao-de-residencias-por-um-ano/
https://www.cepal.org/en/pressreleases/fao-and-eclac-millions-people-may-slide-extreme-poverty-and-hunger-2020-latin-america
http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=35825&catid=3&Itemid=3
https://cepea.esalq.usp.br/br/categoria/boletim-do-leite.aspx
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/297888/prefeitura-de-francisco-beltrao-recebera-van-e-equipamentos-de-programa-social
https://www.youtube.com/watch?v=MX3RUJNjR-8

