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CORONAVÍRUS
A Sesa divulgou na terça-feira (21) mais uma atualização de casos de Covid-19 no
Estado. São 22 novos casos e 2 óbitos registrados nas últimas 24 horas. Os dois óbitos
são de duas mulheres (93 e 75 anos) de Curitiba. As 22 confirmações foram registradas
em Campo Mourão (1), Cianorte (1), Colombo (1), Curitiba (4), Guairacá (2), Londrina (2),
Mandaguari (1), Maringá (7), Paiçandu (1), Paranaguá (1) e Telêmaco Borba (1). No total,
desde o dia 12 de março quando ocorreram as primeiras seis confirmações, o Paraná
registra 1025 casos confirmados. Entre os confirmados, 53 pessoas morreram em
consequência da doença. Leia mais: www.saude.pr.gov.br

SECRETÁRIO NA PAUTA ONLINE DA ADVB-PR

EVENTOS CANCELADOS
Dois eventos do setor do
agronegócio foram cancelados
na última semana por causa
da pandemia da Covid-19. É o
caso do Agroleite, marcado
para acontecer entre 11 e 15 de
agosto, em Castro; e da Feira

O Secretário da Agricultura e do Abastecimento,
Norberto Ortigara, participa nesta quarta-feira (22), às
19 horas, do evento Pauta Online, em formato de
webinar, promovido pela Associação dos Dirigentes
de Vendas e Marketing do Brasil, seção Paraná (ADVBPR). Ele vai conversar com o presidente da Ocepar,
José Roberto Ricken, sobre o cenário e o futuro da

Paraná, que seria realizada em
Ponta Grossa no mês de
setembro. Em toda a sua
história é a primeira vez que o
Agroleite é cancelado. A
próxima edição está marcada
para 10 a 14 de agosto de 2021.

agricultura e do cooperativismo no contexto da
pandemia do coronavírus. A mediação será da
jornalista Thays Beleze e do professor Eugênio
Stefanello. O evento pode ser assistido pelo Facebook
da ADVB-PR ou no site www.advbpr.com.br
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MINISTRA ALERTA SOBRE
BARREIRAS COMERCIAIS

CEPAL PREVÊ MAIOR CONTRAÇÃO
ECONÔMICA DURANTE A PANDEMIA

Durante videoconferência com

A Comissão Econômica para a América Latina e

ministros da Agricultura dos países do

Caribe (Cepal) previu, em relatório divulgado nesta

G20, a ministra da Agricultura,

terça-feira (21), que a pandemia do coronavírus

Pecuária e Abastecimento do Brasil,

levará a uma das maiores contrações da atividade

Tereza Cristina, alertou para a

econômica na região, com queda de 5,3%. Na

necessidade de rever barreiras

Grande Depressão de 1930, a queda foi de 5% e,

comerciais injustificáveis e subsídios

em 1914, de 4,9%. “Espera-se um forte aumento do

que premiam a ineficiência e podem

desemprego com efeitos negativos na pobreza e

afetar o abastecimento de alguns

na desigualdade”, disse a secretária-executiva da

países. Para ela, há necessidade de

Cepal, Alicia Bárcena, ao apresentar o relatório

emergir da crise provocada pelo

Dimensionar os efeitos da Covid-19 para pensar a

coronavírus com uma nova

reativação. A América do Sul deve ter maior

mentalidade para alcançar segurança

contração pela alta dependência de

alimentar estável e meios de vida

exportações para a China. E, por terem os

decente para toda a humanidade.

maiores setores manufatureiros, a previsão é que

Leia mais em

Brasil e México serão os mais afetados. Saiba

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

mais em www.cepal.org.

VBP 2020 DO BRASIL É
ESTIMADO EM R$ 689,97 BI
O Valor Bruto da Produção Agropecuária
(VBP) em 2020 está estimado em R$
689,97 bilhões, 7,6% maior em
comparação ao resultado de 2019 (R$
641,35 bilhões). A estimativa tem como
base os dados de março e os reflexos da
pandemia do Coronavírus. A pecuária
deve ter o segundo ano consecutivo de
bons resultados, com crescimento previsto
de 6,7% (R$ 236,6 bilhões), e as lavouras,
com 8,3% de alta (R$ 453,3 bilhões). Veja o
relatório no site do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
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