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CORONAVÍRUS
CASOS NO PARANÁ:

GOVERNADOR ANUNCIA PROGRAMA DE R$ 4
BILHÕES EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA

O governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou
nesta quarta-feira (16) um programa de obras de

CONFIRMADOS: 155.661
INTERNADOS: 957
RECUPERADOS: 110.680
ÓBITOS: 3.928

infraestrutura que soma R$ 4 bilhões. Os projetos
envolvem melhorias e modernização de rodovias,
estradas rurais em todas as regiões do Paraná, além
de um grande investimento no Litoral e na segurança
pública. O planejamento inclui a pavimentação de
4.163 quilômetros de estradas rurais, atendendo 2.392
comunidades e 73.165 famílias de 367 municípios do

Fonte: Informe Epidemiológico da Paraná. A primeira fase deve destinar R$ 126 milhões
Sesa em 16 de setembro.

para pavimentar 400 quilômetros. aen.pr.gov.br

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

VIDEOCONFERÊNCIA DO MAPA

PARANÁ TRIFÁSICO ALCANÇA 1,2 MIL KM E
AJUDA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA DO ESTADO

ANALISA SEGURO RURAL NO SUL

O Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento fará,
no dia 25, às 15 horas, uma
videoconferência do projeto
Monitor do Seguro Rural,
dedicada aos seguros agrícolas
de soja, milho verão e milho de
2.ª safra nas regiões Sul e
Sudeste. O objetivo é avaliar os
produtos e serviços ofertados
pelas seguradoras e propor
aperfeiçoamentos. O projeto já
avaliou os seguros de grãos das
regiões Centro-Oeste, Norte e
Nordeste e prevê outras
videoconferências ainda em
2020. agricultura.gov.br

O programa Paraná Trifásico já implementou 1.245
quilômetros de novas redes de energia elétrica no
Estado. Isso representa 5% do total de 25 mil
quilômetros até 2025. O investimento este ano foi de
R$ 237 milhões. O programa é uma evolução do Clic
Rural e tem ajudado principalmente produtores das
cadeias do leite, frango, peixe e suínos. aen.pr.gov.br
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PRODUÇÃO DE MILHO DA CHINA DEVE CAIR
APÓS TUFÕES ARRASAREM PLANTAÇÕES

A safra de milho da China deve recuar em até 10
milhões de toneladas em relação às últimas
estimativas do governo depois que fortes ventos e
chuvas arrasaram plantações nas principais áreas
de produção. A expectativa de perdas na produção
levaram os futuros de milho na China a uma alta
recorde e alimentaram preocupações com a
escassez de oferta no segundo maior consumidor
do grão do mundo. moneytimes.com.br

CEARÁ PLANTA TRIGO PELA PRIMEIRA VEZ; TEMPO
DE CICLO E PRODUTIVIDADE SURPREENDEM

NA MÍDIA
JORNAL DE BELTRÃO - Matéria

destaca que o programa Cartão
Comida Boa movimentou R$ 745
mil na microrregião de Dois
Vizinhos. jornaldebeltrao.com.br
RÁDIO EDUCADORA - O mesmo

tema ganhou espaço no site da
Rádio Educadora de Dois
Vizinhos. educadoradv.com.br

Uma parceria entre a iniciativa privada e a Embrapa FAESC ALERTA PRODUTORES
resultou na primeira colheita de trigo no Ceará.
RURAIS SOBRE PACOTES DE
Ainda que em fase experimental e necessitando de

SEMENTES RECEBIDOS DA CHINA

adaptações de maquinário, foi possível colher

A Federação da Agricultura e

aproximadamente 9 toneladas de trigo,

Pecuária do Estado de Santa

representando produtividade de 1,6 tonelada por

Catarina (Faesc) pediu a sindicatos

hectare. O ciclo de produção foi de apenas 75 dias.

rurais do Estado que alertem

agricultura.gov.br

produtores sobre o eventual
recebimento de pacotes de
sementes provenientes da China.
Relatos de recebimento do
material pelo correio dão conta de
que o caso, já registrado em outros
países, também é uma
preocupação por aqui. Orienta-se
que as sementes não sejam
plantadas ou descartadas nas
propriedades. faesc.com.br

BRASIL FINALIZA COLHEITA DE NOVA SAFRA RECORDE DE ALGODÃO

A colheita de algodão no Brasil foi finalizada com novo recorde, que já era quebrado há
três ciclos. Foram 2,9 milhões de toneladas de algodão em pluma, 5% a mais que em
2018/19. Desse volume, de 700 mil a 750 mil toneladas abastecem o mercado interno.
Cerca de 50% do processo de beneficiamento, que separa a semente da fibra antes de
ir para a indústria, já foi concluído. O Brasil é o quarto maior produtor mundial de
algodão, fornecendo pluma o ano todo. abrapa.com.br
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