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CORONAVÍRUS
CASOS NO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 243.654

INTERNADOS: 690

RECUPERADOS: 182.677

ÓBITOS: 5.742

Fonte: Informe Epidemiológico da Sesa em 18 de novembro de 2020. Leia mais: saude.pr.gov.br

PESQUISA MOSTRA ALTA APROVAÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA
Levantamento online mostrou que o Programa Compra Direta Paraná, do Governo do
Estado, tem ótima aceitação entre os participantes. O programa adquire, desde junho,
de forma emergencial, produtos da agricultura familiar que são distribuídos para a rede
socioassistencial, restaurantes populares, cozinhas comunitárias, bancos de alimentos e
hospitais filantrópicos.A pesquisa foi elaborada pelo Desan e contou com a participação
de 89,11% das 147 organizações da agricultura familiar contratadas na Chamada Pública
nº 04/2020 e de 57% das 905 entidades que receberam os produtos. agricultura.pr.gov.br

SECRETÁRIO DA AGRICULTURA RECEBE HOMENAGEM DA DEFESA CIVIL
Na terça-feira (17) o Secretário de Estado da
Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara,
foi condecorado com a Medalha de Mérito da
Defesa Civil – Medalha Coronel QOBM Dario Natan
Bezerra, um reconhecimento aos relevantes
serviços prestados à Defesa Civil em prol da
população paranaense. agricultura.pr.gov.br
Instagram:@seabparana Facebook.com/seabpr Contato: imprensa@seab.pr.gov.br

PARANÁ TRIFÁSICO ATINGE MARCA DE 2,5 MIL
QUILÔMETROS
O programa Paraná Trifásico alcançou 2,5 mil

quilômetros de novas redes de energia elétrica no
Estado. É como se a substituição das linhas
monofásicas tivesse sido implementada ao longo
do trecho entre Paranaguá e Foz do Iguaçu três
vezes, e mais uma vez entre Guarapuava e Curitiba.
A inauguração oficial desse primeiro trecho, que
representa 10% do programa de 25 mil quilômetros
projetados até 2025, ocorreu nesta quarta-feira (18),
na sede da C.Vale, em Palotina. “É um momento
importante de potencializar aquilo que é bom para
o Paraná", disse o secretário estadual da Agricultura
e do Abastecimento, Norberto Ortigara.
aen.pr.gov.br

EVENTOS ONLINE NESTA
QUINTA-FEIRA
Das 7 às 9h30, haverá webinar
sobre comércio de produtos
lácteos Brasil-China, promovido
pela Confederação Nacional da
Agricultura, com inscrição pelo email agro.br@cna.org.br. Das 9 às
11 horas, a Expotécnica.com
apresenta, no canal do YouTube,
palestra e debate sobre o cultivo
de milheto para grãos e forração
como alternativa no ILPF. Às 16
horas, pelo canal YouTube do IDRParaná, serão conhecidos os
vencedores do concurso Café
Qualidade Paraná. São 99
finalistas.
INDÚSTRIA CHINESA CONSTRUIRÁ
TRÊS COMPLEXOS DE
SUINOCULTURA NA ARGENTINA
A Província argentina do Chaco e a

empresa de capital sino-argentino
Feng Tian Food (FTD) construirão
três complexos de suinocultura
integrados para exportação. O
investimento é de US$ 129 milhões.

FUNCAFÉ JÁ LIBEROU 61% DO VALOR DESTINADO Cada complexo será formado por
À SAFRA CAFEEIRA
O Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé)
repassou a agentes financeiros cerca de R$ 3,5
bilhões para linhas de crédito ao setor até este

cinco fazendas de 2,4 mil matrizes
cada e vai demandar 32,3 mil
toneladas de soja e 87,4 mil

momento, o que representa 61% dos R$ 5,7 bilhões

toneladas de milho por ano.

programados para a safra 2020/21. Do montante,

Também terá refrigerador de

R$ 1,18 bilhão vai para linhas de custeio, R$ 1,4

exportação, usina de biodiesel,

bilhão para comercialização, R$ 535 milhões para

biodigestor de energia e planta

aquisição e R$ 417 milhões em capital de giro para

alimentar equilibrada.

indústrias de café solúvel. agricultura.gov.br

suinoculturaindustrial.com.br
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