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ESTADO PEDE MAIS AÇÕES AO GOVERNO
FEDERAL PARA ATENDER AGRICULTORES

CORONAVÍRUS

NÚMEROS DO PARANÁ*:
O Governo do Paraná enviou ofício (confira AQUI) à
ministra Tereza Cristina, com sugestões visando
CONFIRMADOS: 1.734.489
minimizar a situação dos agricultores paranaenses
prejudicados pela crise hídrica. O documento,
INTERNADOS: 65
assinado pelo secretário Norberto Ortigara e feito em
conjunto com Ocepar, Faep e Fetaep, propõe ações
RECUPERADOS: 1.522.723
referentes a crédito rural, seguro rural e Proagro,
além da distribuição de sementes para os que não
ÓBITOS: 40.727
têm condições de adquirir. agricultura.pr.gov.br

DERAL DIVULGA O PROGNÓSTICO
AGROPECUÁRIO DO 1.º SEMESTRE

O Deral divulgou nesta quarta-feira (19) o
Prognóstico Agropecuário. A publicação é
semestral, com estudo técnico de culturas agrícolas
e atividades de pecuária desenvolvidas no Paraná. A
nova edição traz análise de sete produtos: mandioca,
fumo, feijão, olericultura, soja, erva-mate e
sericicultura. A partir desta edição, o documento
passa a ter o registro ISSN. agricultura.pr.gov.br

MT INVESTE R$ 250 MI EM TELEFONIA MÓVEL
A Federação da Agricultura e Pecuária de Mato
Grosso formalizou protocolo de intenções com o
governo para a expansão do acesso à telefonia
móvel em 4G, preparada para 5G, em todo o Estado.
Para a execução do projeto estão previstos R$ 250
milhões de investimentos público e privado em uma
área de 10 milhões de hectares.broadcast.com.br

VACINAS APLICADAS: 17.857.761
Informe Epidemiológico da Sesa em
19/01 www.saude.pr.gov.br

NA MÍDIA
RDR NEWS - Emissora entrevista o
secretário Norberto Ortigara sobre a
crise hídrica e o programa de
irrigação. A partir de 32m50.
rbrnews.com.br
CGN - Portal de Cascavel fala sobre
os estoques baixos e preços altos do
café, com participação do
economista do Deral Paulo Sérgio
Franzini. cgn.info.br

DECRETO REGULA LICITAÇÕES
O governo estadual editou o
AGRO RESPONDE POR 90% NOS PORTOS
Decreto 10.086/2022, que
Pelo menos 90% da receita gerada pelas exportações regulamenta a nova Lei de
nos portos do Paraná é ligada diretamente ao
Licitações e Contratos (Lei nº
agronegócio. Dos quase US$ 19,83 bilhões
14.133/21). Promulgada em 01/04/21
acumulados em 2021, cerca de US$ 17,93 bilhões
pelo governo federal, ela apresenta
foram do setor. O número representa aumento de
normas gerais de licitação e
13,6% em relação a 2020. O complexo soja e o frango contratação para administrações
respondem por mais da metade. aen.pr.gov.br
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