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BALANÇA COMERCIAL BATE RECORDE MENSAL
EM JULHO; AGROPECUÁRIA É DESTAQUE
A balança comercial brasileira registrou superávit
mensal recorde em julho, com saldo positivo de US$
8,1 bilhões. As exportações alcançaram US$ 19,6
bilhões (2,9% menor que julho do ano passado),
enquanto foram importados US$ 11,5 bilhões (redução
de 7% em relação a julho/2019). No acumulado do
ano, a balança é positiva em 8,2%. Ambos os
resultados foram impulsionados, sobretudo, pela
exportação agropecuária. economia.gov.br

CORONAVÍRUS
CASOS NO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 81.814
INTERNADOS: 968
RECUPERADOS: 42.896
ÓBITOS: 2.106
Fonte: Informe Epidemiológico da
Sesa em 4 de agosto de 2020.

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

OPERAÇÃO SIMULTÂNEA CHAMA
A ATENÇÃO NO PORTO
O Porto de Paranaguá faz nesta

semana uma operação
diferente. O navio Penguin
Arrow opera, simultaneamente,
dois tipos de cargas diferentes.
Ao mesmo tempo que

RELATÓRIO SEMANAL DE PLANTIO E COLHEITA
Está disponível no site da Secretaria mais um
relatório resumido da evolução do plantio e da

descarrega malte, é embarcada
45.758 toneladas de celulose – a
segunda maior quantidade do
produto movimentada no porto

colheita no Paraná, elaborado pelo Departamento

paranaense. O navio atracou na

de Economia Rural (Deral). O documento mostra

noite de domingo. A operação

a situação das lavouras de batata, café, cevada,

teve início na segunda (3), mas

milho e trigo. O plantio do trigo, encerrado na

para concluir o carregamento

última semana, somou 1,13 milhão de hectares.

serão cerca de três dias de

agricultura.pr.gov.br

movimentação. aen.pr.gov.br
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CONAB DIVULGA RELAÇÃO DE PROJETOS DO
PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS

NA MÍDIA

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab)

TV PARANÁ TURISMO – Reportagem

divulgou, nesta terça-feira, a relação dos 1.524 projetos

sobre a importância do programa
Leite das Crianças tem entrevista com
a chefe do Desan, Márcia Stolarski.

apresentados para o Programa de Aquisição de
Alimentos, na modalidade Compra com Doação
Simultânea (PAA-CDS). Eles envolvem 27.228
agricultores familiares. O valor total somou R$ 203
milhões. Do Paraná, constam 44 projetos. A partir desta
semana, as organizações apresentarão a documentação
e será feita a contratação. conab.gov.br

MONITOR DO SEGURO RURAL VAI AVALIAR FRUTAS

agricultura.pr.gov.br
DIÁRIO DO SUDOESTE – Jornal fala

sobre as vendas online de produtos
do programa Cesta Saudável,
desenvolvido pelo Fórum Regional
das Organizações e Movimentos
Sociais do Campo e da Cidade, em
Pato Branco. Entre os entrevistados
está Norma Kiyota, do Polo de
Pesquisa e Inovação do IDR-Paraná.
diariodosudoste.com.br
TV ASSEMBLEIA - A TV Assembleia

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
realizará na próxima sexta-feira (07), às 15 horas,
videoconferência do projeto Monitor do Seguro Rural,
dedicada ao primeiro grupo de oito frutas. O objetivo é
avaliar os serviços das seguradoras e propor
aperfeiçoamento. Em 2019, a categoria frutas utilizou
quase R$ 54 milhões em subvenção. gov.br/agricultura

SEARA JÁ PODE ASSUMIR NEGÓCIOS DE
MARGARINA E MAIONESE DA BUNGE

transmitiu ao vivo hoje a audiência
pública sobre a fumicultura no
Paraná, que teve a participação do
secretário Norberto Ortigara.
facebook.com

"PENSE AGRO" PROMOVE
DEBATE NESTA QUARTA-FEIRA
O Pense Agro, hackaton online
com intuito de discutir inovações
para a agricultura, tem nesta

A Seara, do grupo JBS, foi liberada pelo Cade para

quarta-feira a primeira rodada de

assumir negócios de maionese e margarina da Bunge.

discussões. O chefe do Deral,

A transação, de R$ 700 milhões, envolve unidades fabris Salatiel Turra, é um dos
participantes da mesa que vai
em Santa Catarina, São Paulo e Pernambuco. Ainda
que a Seara incorpore as marcas Cremosy-Soya, Cukin,

analisar o Cooperativismo e

Delícia, Primor, Suprema, Predileta, Ricca e Gradina, a

Agricultura Familiar, às 18 horas.

BRF seguirá como líder no mercado. br.reuters.com

penseagro.pr,gov.br
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