
CORONAVÍRUS

CASOS NO PARANÁ:

  

               CONFIRMADOS: 50.761

               INTERNADOS: 1.088

               RECUPERADOS: 18.419

               ÓBITOS: 1.273

Fonte: Informe Epidemiológico da
Sesa em 17 de julho de 2020. 

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

O Boletim Semanal, elaborado por técnicos do

Departamento de Economia Rural (Deral), da

Secretaria de Estado da Agricultura e do

Abastecimento, sobre a situação dos principais

produtos agropecuários paranaenses, destaca nesta

sexta-feira (17) a exportação paranaense do

complexo soja. As exportações desse complexo,

que envolve o produto em grão, o óleo e o farelo,

alcançaram US$ 3,26 bilhões nos seis primeiros

meses do ano. O valor é 30% superior ao do mesmo

período do ano passado. Em termos de volume,

foram 9,42 milhões de toneladas enviadas ao

Exterior. agricultura.pr.gov.br
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EXPORTAÇÃO DO COMPLEXO SOJA 

Instagram:@seabparana  Facebook.com/seabpr   Contato: imprensa@seab.pr.gov.br

BOLETIM INFORMATIVO DA
ASSESSORIA DE IMPRENSA 

17 DE JULHO DE 2020 | EDIÇÃO 79

Newsletter da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento 

COPACOL COMPRA FRIGORÍFICO
DE TILÁPIA POR R$ 60 MILHÕES

O índice de chuvas registrado nesta primeira quinzena de julho confirma o cenário

negativo de precipitações ao longo de 2020 e está 60% abaixo da média histórica,

segundo dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná

(Simepar). Essa condição se reflete diretamente nos níveis dos quatro reservatórios

de água para abastecimento na Região Metropolitana de Curitiba. aen.pr.gov.br

ESTIAGEM AINDA É SEVERA E EXIGE AÇÕES EMERGENCIAIS

A Copacol, que trabalha no

sistema integrado de produção

de peixes, comprou o frigorífico

Tilápia Pisces, em Toledo, por R$

60 milhões. Suas duas unidades

têm agora capacidade de abate

diário de 180 mil tilápias. A nova

instalação fica em uma área de 57

mil metros quadrados e gera 250

empregos diretos. copacol.com.br

http://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-07/informe_epidemiologico_16_07_2020.pdf
http://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-07/INFORME_EPIDEMIOLOGICO_17_07_2020.pdf
http://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-07/informe_epidemiologico_16_07_2020.pdf
http://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Parana-tem-37-mil-casos-confirmados-de-Covid-19
http://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Parana-ultrapassa-50-mil-casos-de-Covid-19
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Boletim-agropecuario-destaca-exportacao-do-complexo-soja
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=107947&tit=Estiagem-ainda-e-severa-e-exige-acoes-emergenciais
https://www.copacol.com.br/agronegocio/noticia/4420/copacol-amplia-sistema-de-abate-de-peixes-com-aquisicao-de-frigorifico


A Klabin e a Gualapack, que

fabrica embalagens stand-up

pouches com bico,

desenvolveram um receptáculo

para álcool gel a partir da

celulose. O espessante descoberto

pelo Centro de Tecnologia da

Klabin substitui o carbopol, que

não é produzido no Brasil e

tornou-se escasso devido à

pandemia. A embalagem utiliza

uma laminação como barreira

para manter as propriedades

originais do produto.klabin.com.br

ESTUDO IDENTIFICA PRODUÇÃO VEGETAL E
ANIMAL EM ÁREA DESMATADA
Estudo feito por pesquisadores da Universidade

Federal de Minas Gerais e publicado na revista

Science aponta que um quinto das exportações de

soja brasileira para a União Europeia pode vir de terras

desmatadas ilegalmente. Em relação à carne bovina,

a indicação é que uma em cada oito cabeças tem a

mesma origem. A pesquisa oferece informações

detalhadas e possibilita a identificação de áreas que

podem estar violando regras de desmatamento na

Amazônia. ufmg.br

PETROBRAS ENCERRA TESTES DE DIESEL RENOVÁVEL
A Petrobras informou ter encerrado testes em

escala industrial para a produção de diesel

renovável. Os testes foram feitos na Refinaria

Presidente Getúlio Vargas, em Araucária, com

processamento de 2 milhões de litros de óleo de

soja, resultando em cerca de 40 milhões de litros

de óleo diesel renovável. A comercialização ainda

depende de regulamentação da Agência Nacional

de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível (ANP).

petrobras.com.br

RPC - Reportagem do Meio Dia

Paraná fala sobre expectativa de

beneficiários em relação à

terceira parcela do Comida Boa.

g1.globo.com

REVISTA AGRÍCOLA – A

coordenadora do projeto

Mulheres do Café, do IDR-

Paraná, Cintia de Souza,

participou de uma live da

Revista Agrícola. 

youtube.com

GRUPO CULTIVAR -Reportagem
sobre a cigarrinha do milho cita

o extensionista do IDR-Paraná

Claudinei Minchio.

grupocultivar.com.br
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NA MÍDIA

KLABIN E GUALAPACK CRIAM
EMBALAGEM PARA ÁLCOOL GEL

O Programa Descomplica Rural, que garante mais

agilidade nos processos de licenciamento

ambiental no campo, contribui para movimentar a

atividade agropecuária, mesmo neste período de

crise por causa da pandemia. O programa também

se estabelece como aval do pequeno produtor para

alcançar o mercado internacional.Com as licenças

ambientais nas mãos, proprietários dos segmentos

de agricultura, aquicultura, avicultura,

bovinocultura, piscicultura e suinocultura

aumentaram a perspectiva de inserção no

mercado. aen.pr.gov.br

DESCOMPLICA RURAL AJUDA A MANTER
ATIVIDADES NO CAMPO DURANTE A CRISE

https://klabin.com.br/sala-de-noticias/press-release/klabin-e-gualapack-desenvolvem-embalagem-exclusiva-para-armazenamento-do-alcool-em-gel-feito-a-partir-da-celulose/
https://science.sciencemag.org/content/369/6501/246
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/estudo-identifica-propriedades-que-exportam-soja-e-carne-contaminadas-pelo-desmatamento
https://petrobras.com.br/fatos-e-dados/concluimos-testes-para-producao-de-diesel-renovavel.htm
https://g1.globo.com/pr/parana/edicao/2020/07/17/videos-meio-dia-parana-de-sexta-feira-17-de-julho.ghtml
https://www.youtube.com/watch?v=nxAQwEFEYVs
https://www.grupocultivar.com.br/noticias/produtores-do-pr-discutem-estrategias-para-combater-cigarrinha-do-milho
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=107937&tit=Descomplica-Rural-ajuda-a-manter-atividades-no-campo-durante-a-crise

