
CORONAVÍRUS

   CASOS NO PARANÁ*:

  

               CONFIRMADOS: 98.559   

     

         INTERNADOS: 1.095

               RECUPERADOS: 59.922

               ÓBITOS: 2.547

 * Fonte: Informe Epidemiológico da
Sesa em 13 de agosto. 

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

As vendas externas do agronegócio, em julho,

somaram US$ 10 bilhões, representando 51,2% no

valor total exportado pelo Brasil. Em comparação

com julho do ano passado, o aumento foi de 11,7%.

Segundo o Boletim da Balança do Agronegócio, as

importações tiveram redução de 16,3%, atingindo

US$ 962 milhões. Dessa forma, o saldo da balança

no mês foi de US$ 9 bilhões. agricultura.gov.br
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O Instituto Água e Terra (IAT) prorrogou para esta

segunda-feira (17) o prazo para suspensão da

queima controlada como método para a

despalha de cana-de-açúcar. A decisão foi

publicada em Diário Oficial do Estado nesta

quarta-feira (12). Segundo o setor produtivo, a

mudança na data da medida possibilita que as

usinas e produtores do Paraná se adequem,

minimizando os impactos no campo.

aen.pr.gov.br

EXPORTAÇÕES DO AGRONEGÓCIO DO
BRASIL REPRESENTAM 51,2% DO TOTAL

Instagram:@seabparana  Facebook.com/seabpr   Contato: imprensa@seab.pr.gov.br
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GOVERNO ADIA PRAZO PARA SUSPENSÃO DA
QUEIMA DE CANA-DE-AÇÚCAR NO PARANÁ

VENDAS NO COMÉRCIO DO
PARANÁ CRESCEM EM JUNHO
As vendas do comércio paranaense

continuam em um cenário de

crescimento, depois dos impactos

negativos da pandemia do novo

coronavírus no varejo. Os dados são

da Pesquisa Mensal de Comércio,

divulgada na quarta-feira (12), pelo

IBGE. O vice-governador Darci

Piana avalia que a retomada no

consumo pode estar relacionada a

programas como o auxílio

emergencial, do governo federal, e

o Cartão Comida Boa, do Governo

do Estado, que ajudaram a manter

o poder de compra da população.

aen.pr.gov.br

http://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-08/INFORME-EPIDEMIOLOGICO-12-08-2020.pdf
http://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-08/_informe_epidemiologico_13_08_2020_.pdf
http://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Sesa-divulga-aumento-de-60-obitos-e-1873-confirmacoes-de-infeccao-pelo-coronavirus
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/agro-representou-mais-da-metade-das-exportacoes-brasileiras-em-julho
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=108347&tit=Adiado-prazo-para-suspensao-da-queima-de-cana-de-acucar
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=108327


RPC – O secretário Norberto Ortigara

foi entrevistado no Bom Dia Paraná

em reportagem sobre o

reconhecimento nacional do Paraná

como livre de febre aftosa sem

vacinação. globoplay.globo.com

RADAR BO - O secretário foi

entrevistado sobre o tema também

no programa RadarBO.

facebook.com

DIÁRIO DOS CAMPOS -

Reportagem analisa os preços de

terras na região dos Campos Gerais

e ouve o técnico do Deral Luiz

Alberto Vantroba. 

diariodoscampos.com.br

APROSOJA – A palestra proferida

pelo secretário Norberto Ortigara

em Goioerê foi destacada no site.

aprosojabrasil.com.br

CIDADE PORTAL - A visita do

secretário a Goioerê também

ganhou espaço no portal local.

goioere.cidadeportal.com.br
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NA MÍDIA

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) disse na quarta-feira (12) ter sido

informada pelo Ministério da Agricultura sobre a abertura do mercado de Cingapura para os

miúdos de suínos do Brasil. Em nota, a entidade informou que a autorização vale para as 29

plantas industriais que já estão habilitadas a exportar carne suína para o país. No

comunicado, a ABPA destaca que Cingapura já é um tradicional comprador de carne suína

do Brasil. revistagloborural.globo.com

MAPA DIZ NÃO TER NOTIFICAÇÃO OFICIAL SOBRE
CONTAMINAÇÃO DE CORONAVÍRUS EM FRANGO
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

disse, nesta quinta-feira, não ter sido notificado

oficialmente pela China sobre suposta detecção de

ácido nucléico do coronavírus na superfície de uma

amostra de asa de frango congelada, oriunda de um

lote importado do Brasil. A informação foi veiculada no

site do município de Shenzhen. agricultura.gov.br

CINGAPURA LIBEROU MERCADO PARA MIÚDOS SUÍNOS DO BRASIL, DIZ ABPA

ÍNDICE DE CONFIANÇA DO AGRO ESTÁ EM ALTA 
A expectativa é muito boa para o agronegócio

brasileiro, de acordo com o Índice de Confiança do

Agronegócio (IC Agro), divulgado pela Fiesp e CropLife

Brasil, que avalia a percepção antes e depois da

porteira, além do produtor. Do primeiro para o

segundo trimestre, o índice subiu 11,3 pontos, ficando

em 111,7 pontos, mostrando superação do temor da

pandemia. Pela metodologia, resultados acima de 100

demonstram otimismo. fiesp.com.br

USDA PROJETA MAIOR SAFRA DE MILHO E
SEGUNDA DE SOJA NOS ESTADOS UNIDOS
Os produtores de milho dos EUA devem colher a

melhor safra de sua história, enquanto os de soja

alcançarão o segundo maior patamar. A previsão foi

divulgada pelo Departamento de Agricultura norte-

americano (USDA) e se deve ao clima favorável nas

fases cruciais das culturas. O milho deve chegar a 388

milhões de toneladas, e a soja tem produção estimada

em 120,42 milhões de toneladas. br.reuters.com

https://globoplay.globo.com/v/8773319/programa/
https://web.facebook.com/watch/live/?v=622649318390634&ref=watch_permalink
https://www.diariodoscampos.com.br/noticia/media-de-precos-das-terras-agricolas-da-regiao-de-ponta-grossa-sobe-mais-do-que-a-estadual
https://aprosojabrasil.com.br/comunicacao/blog/2020/08/13/aprosoja-recepciona-o-secretario-de-agricultura-e-abastecimento-do-parana-em-visita-a-goioere/
https://goioere.cidadeportal.com.br/noticia/97650/12-08-20/secretario-de-agricultura-norberto-ortigara-visita-goioere-realiza-uma-palestra-e-anuncia-10-km-de-pedras-irregulares/
https://revistagloborural.globo.com/Noticias/Criacao/Suinos/noticia/2020/08/cingapura-liberou-mercado-para-miudos-suinos-do-brasil-diz-abpa.html
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/esclarecimento-sobre-suposta-deteccao-de-coronavirus-na-china-em-asa-frango-importada-do-brasil
http://icagro.fiesp.com.br/
https://www.fiesp.com.br/noticias/indice-de-confianca-do-agronegocio-registra-alta-de-113-pontos-e-atinge-1117-pontos/
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKCN2582AG-OBRBS

