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CORONAVÍRUS
CASOS NO PARANÁ:

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA JÁ BENEFICIOU
1.600 FAMÍLIAS EM 13 MUNICÍPIOS ESTE ANO
O Programa de Regularização Fundiária beneficiou
1,6 mil famílias em 13 municípios este ano. A

CONFIRMADOS: 120.920
INTERNADOS: 1.129
RECUPERADOS: 80.198
ÓBITOS: 3.064
Fonte: Informe Epidemiológico da Sesa
em 26 de agosto.

previsão é chegar a cerca de três mil até o final de
2020 e a 15 mil até 2022. Com o programa,
pequenos produtores rurais conseguem se tornar,
em ação de usucapião, proprietários de terras
adquiridas de particulares, e podem ter acesso a
crédito. A execução é feita pelo Instituto Água e
Terra (IAT) e conta com o auxílio do IDR-Paraná.
aen.pr.gov.br

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

GOVERNO FEDERAL INCLUI
FAMÍLIAS RURAIS EM
PROGRAMA DE MORADIA
Famílias residentes em áreas

rurais, e que tenham renda anual
de até R$ 84 mil, podem se
inscrever no Programa Casa
Verde e Amarela. O programa foi
criado por medida provisória
assinada nesta quarta-feira, com
previsão de que possa auxiliar 1,6
milhão de famílias de baixa
renda até 2024. Nas áreas

PSR CHEGA A 1 MI DE APÓLICES CONTRATADAS

O Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro

Rural (PSR), do governo federal, somou 1 milhão de
apólices contratadas. Ele foi instituído em 2005 e, no
ano seguinte, atendeu 16,4 mil produtores rurais.

urbanas, o solicitante deve ter

Para 2020, a previsão é que 160 mil acessem o

renda anual de até R$ 48 mil. O

benefício. Em valores atualizados pelo IPCA, a

regulamento ainda será

importância segurada deve crescer de R$ 5,8 bilhões

publicado. canalrural.com

para R$ 43 bilhões. agricultura.gov.br
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CAFÉ RENDE R$ 29,4 BI AOS PRODUTORES

O café é a quinta em termos de arrecadação, segundo
o Sumário Executivo de agosto, da Secretaria de
Política Agrícola, que analisou preços médios
recebidos por produtores de 21 culturas entre janeiro e
julho. Atrás de soja, milho, cana-de-açúcar e algodão
herbáceo, o café aparece com arrecadação de R$ 29,4
bilhões e aumento de 37,9% em relação a 2019. Entre
os estados produtores, o Paraná é o sexto, com
previsão de receita de R$ 514,28 milhões, o que
corresponde a 0,88% do total a ser arrecadado pelas
lavouras estudadas. embrapa.br

NA MÍDIA
TERRA VIVA – O chefe do Deral,

Salatiel Turra, fala ao programa sobre
possíveis danos ao agro, em
decorrência do frio. terraviva.com
REUTERS – O início do plantio de
milho 1.ª safra foi abordado, com
entrevista do analista do Deral
Edmar Gervásio. br.reuters
CANAL RURAL – O mesmo tema
pautou o programa Mercado &
Companhia, com o analista
Edmar Gervásio (a partir dos
20min). canalrural.com
BROADCAST AGRO – Site aborda
possíveis consequências do frio
para o trigo e fala com o técnico
do Deral Carlos Hugo Godinho.
broadcast.com.br
CBN - Reportagem sobre o preço do
leite entrevista o técnico do Deral
Fábio Mezzadri. cbncuritiba.com

PESQUISA TRAÇA PERFIL DO CONSUMIDOR
DE PEIXE DURANTE COMPRA NO MERCADO
A Embrapa divulgou nesta terça-feira a publicação
“O mercado de peixes da piscicultura no Brasil:
estudo do segmento de supermercados”, com
objetivo de mostrar o perfil do consumidor brasileiro

REDE MASSA- Matéria sobre o
consumo de orgânicos entrevista o
gerente estadual de Agroecologia no
IDR-Paraná e coordenador do Paraná
Orgânico, Márcio Miranda.
redemassa.com.br

embrapa.br

PUBLICADA LISTA DE QUEIJOS E
BEBIDAS COM INDICAÇÃO
GEOGRÁFICA DO ACORDO UE
A Secretaria de Comércio e

A irrigação, mesmo não sendo muito comum no Oeste
do Paraná, ajuda produtores que a adotaram a ter
mais rentabilidade em suas lavouras. O incremento
médio é de 30% a 50% em relação a propriedades sem
qualquer sistema. Em tempos de estiagem severa, o
porcentual pode subir a 90%. opresente.com.br

empresas e produtores que
poderão usar nomes de bebidas
e queijos considerados Indicação
Geográfica no âmbito do Acordo
Mercosul-União Europeia.
agricultura.gov.br

em relação ao peixe. Foram ouvidas mais de 1.350
pessoas de cinco capitais. Curitiba representou o Sul.

IRRIGAÇÃO GARANTE MAIS RENTABILIDADE A Relações Internacionais publicou
a Portaria n.º 2, com a lista de
PRODUTORES DA REGIÃO OESTE DO ESTADO
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