
CORONAVÍRUS

   CASOS NO PARANÁ*:

  

               CONFIRMADOS: 122.735

               INTERNADOS: 1.231

               RECUPERADOS: 82.154

         ÓBITOS: 3.114

  * Fonte: Informe Epidemiológico da   
 Sesa em 27 de agosto. 

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

O Programa Estadual de Apoio ao Cooperativismo da

Agricultura Familiar (Coopera Paraná) reuniu, nesta

quinta-feira (27), agricultores, dirigentes de pequenas

cooperativas e associações, profissionais ligados à

agropecuária e estudantes para discutir alternativas

de comercialização da produção. O encontro foi

realizado de forma online.“É um momento de

construção da nova safra de cooperativas, tão

importante para as pessoas e para a vida social e

política do Paraná”, disse o secretário da Agricultura e

do Abastecimento, Norberto Ortigara, durante a

abertura. agricultura.pr.gov.br
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PARANÁ É O 5º ESTADO COM A
MAIOR POPULAÇÃO DO PAÍS
O Paraná se consolida como o

Estado mais populoso da Região

Sul e o quinto com mais

habitantes do País, de acordo

com estimativa divulgada nesta

quinta-feira (27) pelo IBGE.

Atualmente, 11.516.840 pessoas

residem no Estado - 5,4% da

população total brasileira.

aen.pr.gov.br

O Brasil avalia a possibilidade de isentar temporariamente de tarifas importações de

arroz, milho e soja de países não membros do Mercosul para equilibrar o mercado

doméstico e impedir aumentos de preços. Segundo o Ministério da Agricultura, o

assunto deve ser discutido mais detalhadamente em setembro, como medida

preventiva. Os preços dos produtos agrícolas estão em alta no Brasil, pressionados,

entre outros fatores, pela alta do dólar. br.reuters.com

BRASIL AVALIA ISENÇÃO DE TARIFAS PARA IMPORTAR ARROZ, MILHO E SOJA

http://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-08/informe_epidemiologico_27_08_2020_.pdf
http://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Parana-tem-117723-confirmacoes-e-2973-mortes-pela-Covid-19
http://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Parana-tem-122735-confirmacoes-e-3114-mortes-pela-Covid-19
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Coopera-Parana-promove-capacitacao-de-pequenas-cooperativas
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=108535&tit=Parana-e-o-5o-Estado-coma-maior-populacao-do-Pais
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN25N21N-OBRBS


NA MÍDIA

TV CARAJÁS - Reportagem sobre o

reconhecimento nacional do Paraná

como Área Livre de Febre Aftosa

sem Vacinação entrevista a fiscal da

Adapar e  médica veterinária

Claudia Gebara. tvcarajas.tv.br

NOTÍCIAS AGRÍCOLAS - Programa

entrevista o técnico do Deral Edmar

Gervásio sobre a safra de milho no

Paraná. noticiasagricolas.com.br

O tribunal do Conselho

Administrativo de Defesa

Econômica (Cade) decidiu realizar

análise sobre a aquisição pela

Seara, da JBS, de ativos de

maioneses e margarinas da Bunge,

que já havia sido aprovada sem

restrições pela superintendência

do órgão no início do mês. A

operação foi anunciada em

dezembro de 2019 e envolve a

compra de três unidades e um

portfólio de marcas por R$ 700

milhões. br.reuters.com
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TRIBUNAL DO CADE VAI ANALISAR
AQUISIÇÃO DE ATIVOS DA BUNGE
PELA SEARA

O Brasil pediu a autoridades chinesas para que

apresentem os resultados dos testes laboratoriais

que, supostamente, detectaram traços do novo

coronavírus em asas de frango exportadas pelo

país. Independentemente dos laudos, a unidade da

Aurora, em Xaxim (SC), de onde os frangos saíram,

suspendeu temporariamente a exportação.

g1.globo.com

BRASIL PEDE QUE CHINA APRESENTE LAUDOS DE
FRANGO CONTAMINADO 

USINA DE ETANOL DE MILHO COMEÇA A OPERAR EM NOVA MUTUM (MT)
Mais uma usina de etanol de milho inicia suas atividades no Brasil. A unidade da Inpasa

Brasil localizada em Nova Mutum (a 242 km ao norte de Cuiabá/MT) começou a operar na

quarta-feira (26), com capacidade para produzir 890 m³ por dia de etanol hidratado. Com a

entrada em operação da unidade, o Brasil passa a ter 16 usinas de etanol de milho em

funcionamento. A União Nacional do Etanol de Milho (Unem) projeta que no ciclo

2020/2021 sejam produzidos 2,5 bilhões de litros. etanoldemilho.com.br

BONS PREÇOS PODEM ESTIMULAR PRODUTOR A
DOBRAR VOLUME DE SEGURO PARA A SOJA
A área plantada com soja coberta por seguro agrícola

no Brasil pode mais que dobrar na temporada

2020/21, atingindo 10 milhões de hectares pela

primeira vez. Os preços rentáveis impulsionaram

vendas antecipadas de cerca de metade da

produção. O Ministério da Agricultura projeta que

haverá 120 mil apólices e R$ 32,5 bilhões em valor

segurado. Na safra passada foram 38.669 apólices e

R$ 10,9 bilhões em valor. g1.globo.com

https://www.tvcarajas.tv.br/2020/08/parana-conquista-o-reconhecimento-nacional-de-area-sem-vacinacao-contra-a-febre-aftosa/?fbclid=IwAR1XlfanGZcDHrgE0mJLw2Hwjb0D6QnYqkCJTFT7A4_DsK_kt1y-OoE-kM0
https://www.noticiasagricolas.com.br/videos/milho/267140-preco-do-milho-e-o-maior-da-historia-no-parana-e-vai-compensar-queda-de-14-milhao-de-toneladas-na-producao.html#.X0f9kdxKjIV
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN25N1VW-OBRBS
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/08/26/brasil-pede-que-china-apresente-laudos-de-testes-de-coronavirus-em-asas-de-frango.ghtml
http://etanoldemilho.com.br/2020/08/26/usina-de-etanol-de-milho-comeca-a-operar-em-nova-mutum-mt/
https://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2020/08/26/com-bons-precos-area-de-soja-com-seguro-pode-mais-que-dobrar-no-brasil-em-2020-21.ghtml

