
 

CORONAVÍRUS

CASOS NO PARANÁ:

  

               CONFIRMADOS: 17.618
                     

               INTERNADOS: 535
 

               RECUPERADOS: 4.780                                

 

               ÓBITOS: 526
 

 

Fonte: Informe Epidemiológico da Sesa
em 25 de junho de 2020.  
 

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

 

 

 

 

 

Os operadores de granéis sólidos de exportação do

Porto de Paranaguá preveem aumento de 8,5% na

movimentação para o terceiro trimestre do ano. A

Portos do Paraná leva em conta as projeções de 12

terminais, que esperam movimentar cerca de 7,6

milhões de toneladas de soja, em grão e farelo, milho

e açúcar entre julho e setembro. O volume é 600 mil

a mais que o exportado no mesmo período, em 2019.

Leia mais em www.aen.pr.gov.br

A Adapar e a Defesa Civil do Estado

acompanham a situação da nuvem

de gafanhotos que, até esta quinta-

feira, se deslocava pelo território

argentino. As entidades estaduais

atuam em sintonia com as

diretrizes do Ministério da

Agricultura e do Centro Nacional

de Gerenciamento de Desastres.

De acordo com as autoridades, a

possibilidade de a nuvem atingir o

Brasil é remota, em razão das

condições climáticas. A maior

tendência é encaminhar-se para o

Sul do continente, em direção ao

Uruguai.
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EXPORTAÇÃO DE GRÃOS DEVE CRESCER
8,5% NO 3.º TRIMESTRE

ADAPAR E DEFESA CIVIL
MONITORAM GAFANHOTOS

CARTILHA ORIENTA PARA COMPRA E CONSERVAÇÃO DE
HORTIGRANJEIROS
A Ceasa Paraná está divulgando uma cartilha com

recomendações para compras, armazenamento e

consumo de frutas e hortaliças. O trabalho foi

elaborado por técnicos da Companhia de Entrepostos

e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp) e a

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária –

Embrapa Instrumentação, especialmente para o

enfrentamento da covid-19, Leia: www.aen.pr.gov.br

http://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-06/INFORME_EPIDEMIOLOGICO_25_06_2020.pdf
http://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Saude-confirma-mais-851-diagnosticos-positivos-e-17-mortes-pela-Covid-19
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=107588
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=107591&tit=Cartilha-orienta-para-compra-e-conservacao-de-hortigranjeiros


DIÁRIO DOS CAMPOS - O
chefe do núcleo regional de

Ponta Grossa, Marcelo Hupalo,

foi entrevistado pelo jornal

Diário dos Campos sobre as

cooperativas da região que

participam do programa

Compra Direta Paraná.

 

Leia:

www.diariodoscampos.com.br

 

 

DIÁRIO DO SUDOESTE - Uma

reportagem do jornal Diário do

Sudoeste destacou as

associações e cooperativas da

região que são parceiras do

programa Compra Direta

Paraná. A chefe do núcleo

regional de Pato Branco, Leunira

Tesser, está entre os

entrevistados.

 

 

Leia: diariodosudoeste.com.br

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Bolsa de Cereais de Buenos Aires divulgou

relatório de fechamento de ciclo da soja no país. A

área atingiu 17,4 milhões de hectares, o que

representa 7% a menos em cinco anos, enquanto a

produção caiu 11,4% na safra 2019/20 em

comparação com a anterior. A expectativa era de

54,5 milhões de toneladas, mas as restrições

hídricas e estresse térmico causaram queda de 5

milhões de toneladas: www.infocampo.com.ar
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NA MÍDIA

O Ministério da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento publicou a Resolução n.º 75, do

Comitê Gestor Interministerial do Seguro Rural, que

aprova projeto-piloto de subvenção ao prêmio do

seguro rural para operações do Pronaf nas culturas

de milho 1.ª safra, soja, maçã e uva, no âmbito do

Programa de Seguro Rural, em 2020. Serão

destinados R$ 50 milhões em todo o País. Leia mais

em www.gov.br

MAPA LANÇA PROJETO-PILOTO PARA CONTRATAÇÃO
DO PSR NO PRONAF

ARGENTINA PERDE 7% DE ÁREA DE SOJA EM CINCO ANOS

EUA ANUNCIAM US$ 86 MILHÕES PARA BANDA LARGA RURAL
Os Estados Unidos vão investir US$ 86 milhões para atender 17 mil pessoas e empresas

em oito estados com banda larga rural de alta velocidade – e-Connectivity. O

Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) concederá empréstimos a seis

provedores para construir, expandir e melhorar os serviços no Alabama, Arkansas, Iowa,

Illinois, Indiana, Tennessee, Texas e Wisconsin. Leia mais em www.usda.gov

BC PROJETA RETRAÇÃO DE 6,4% NO PIB
O Banco Central passou a projetar retração de 6,4%

no Produto Interno Bruto (PIB) para este ano, de

acordo com o relatório de inflação divulgado nesta

quinta-feira. Na análise anterior, a expectativa era

de estabilidade no nível de atividade. Segundo o

BC, o recuo no segundo trimestre é o maior desde

1996. O setor agropecuário é dos poucos com

perspectiva positiva de crescimento, estimado em

1,2%. Leia mais em g1.globo.com

https://www.diariodoscampos.com.br/noticia/cooperativas-da-regiao-vao-participar-do-programa-compra-direta-pr
https://www.diariodosudoeste.com.br/regiao/agricultores-familiares-passam-a-fornecer-alimentos-por-meio-de-contrato-emergencial
https://www.infocampo.com.ar/en-graficos-la-soja-cerro-un-quinquenio-con-bajas-en-las-hectareas-y-la-produccion/
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-75-de-22-de-junho-de-2020-263401716
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/mapa-lanca-projeto-piloto-para-estimular-a-contratacao-de-seguro-rural-entre-os-produtores-enquadrados-no-pronaf
https://www.usda.gov/media/press-releases/2020/06/24/trump-administration-invests-86-million-rural-broadband-service
https://www.bcb.gov.br/conteudo/home-ptbr/TextosApresentacoes/RI%202020%202T%20PT_final.pdf
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/06/25/com-coronavirus-banco-central-passa-a-prever-tombo-de-64percent-para-o-pib-em-2020.ghtml

