
CORONAVÍRUS

   CASOS NO PARANÁ:

  

             CONFIRMADOS: 174.124

             INTERNADOS: 906

             RECUPERADOS: 126.337

       ÓBITOS 4.335

** Informe Epidemiológico da
Sesa em 28 de setembro.

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

O Paraná conta hoje com 179 pequenas cooperativas

da agricultura familiar, que congregam 41.542 

 associados, e 517 associações da agricultura familiar

com 25 mil integrantes. Juntas elas faturaram no 

último ano R$ 500 milhões. O fortalecimento dessas

instituições, a exemplo do que ocorreu com as

grandes cooperativas paranaenses na década

 de 60, passa pelo acesso ao crédito e financiamento a

investimentos. Essas questões foram temas de

encontro virtual do Coopera Paraná promovido pela

Seab na sexta-feira (25). agricultura.pr.gov.br

Mais 187 famílias paranaenses foram contempladas com documentos para regularização

fundiária pelo Instituto Água e Terra (IAT). Os mapas e memoriais descritivos para instruir

os processos foram entregues sexta-feira à prefeitura de Cândido de Abreu. Desde janeiro

de 2019, foram entregues 6 mil documentos no Paraná, com previsão de chegar a 15 mil

documentos até 2022. aen.pr.gov.br
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REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA CHEGA A MAIS 187 FAMÍLIAS

ENTIDADES PEDEM RENOVAÇÃO DE
CONVÊNIOS DE ICMS
Entidades e empresas do setor
produtivo divulgaram um
manifesto com foco em uma
possível não renovação dos
Convênios ICMS n.º 100/1997, que
trata de redução de 60% no
trânsito de defensivos e insumos,

e n.º 52/1991, que reduz a base
do imposto em até 8,75% em
operações com máquinas e
equipamentos. agrolink.com.br

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-09/informe_epidemiologico_28_09_2020_.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Parana-divulga-2165-confirmacoes-e-39-mortes-pela-Covid-19
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Saude-divulga-mais-832-casos-confirmados-e-20-obitos-pela-Covid-19
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Estado-quer-ampliar-credito-para-cooperativas-da-agricultura-familiar
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=108970&tit=Mais-187-familias-recebem-documentos-para-regularizacao-fundiaria
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.agrolink.com.br/noticias/entidades-lancam-manifesto-a-governadores_440174.html


NA MÍDIA

NPDIÁRIO – Reportagem fala da

produção de abacaxi no Norte

Pioneiro e entrevista o chefe do

Núcleo, Fernando Emmanuel

Gonçalves Vieira, e o gerente regional

do IDR-Paraná, Maurício Castro Alves.

npdiario.com

RPC – O Caminhos do Campo deste

domingo tratou da produção de ervas

medicinais e aromáticas, com

participação da agrônoma do IDR-

Paraná Laís Gomes de Oliveira.

globoplay.com 

RPC – O mesmo programa

entrevistou Paulo Guilherme Ribeiro,

pesquisador do IDR-Paraná, sobre

ervas medicinais.

globoplay.globo.com 

NOTÍCIAS AGRÍCOLAS – Site fala

sobre o plantio de soja no Paraná e

ouve o economista do Deral Marcelo

Garrido. noticiasagricolas.com.br

FOLHA DE LONDRINA – Jornal

aborda as sementes enviadas pelos

Correios e fala com o gerente de

Sanidade Vegetal da Adapar, Renato

Blood. folhadelondrina.com.br

A REDE – Site trata do plantio de soja

na região dos Campos Gerais e

entrevista o economista do Deral Luiz

Alberto Vantroba e o secretário

Norberto Ortigara. arede.info
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MÉXICO AUTORIZA IMPORTAÇÃO DE OVOS DO BR 
A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA)

informou nesta segunda-feira que o México é o

mais novo importador de ovos brasileiros. Segundo

a ABPA, o México é o maior consumidor per capita

de ovos do mundo, chegando a 378 unidades por

ano. broadcast.com.br

SEGURO PARAMÉTRICO É OPÇÃO NO SETOR RURAL
O Comitê Gestor Interministerial do Seguro Rural

aprovou a Resolução n.º 79, publicada nesta

segunda-feira, que estabelece o percentual de

subvenção ao prêmio de 20% para o seguro

paramétrico, para qualquer atividade. Com esse

instrumento, não é o evento climático que aciona a

cobertura da apólice, mas um índice previamente

acordado entre produtor e seguradora.

agricultura.gov.br

MAPA REVISA MAIS DE 70 MIL ATOS NORMATIVOS
E PUBLICA OS VIGENTES EM PÁGINA NA INTERNET
O Ministério da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento divulgou nesta segunda-feira a

Portaria n.º 319, que contém uma lista de atos

normativos inferiores a decretos vigentes no órgão.

Ela é resultado de revisão de mais de 70 mil atos

editados desde 1860. Nesta primeira etapa foram

consolidados mais de 10 mil atos. Até novembro de

2021, estão previstas outras etapas de revisão. O

Mapa elaborou uma página na internet para facilitar

a busca dos atos normativos. agricultura.gov.br

CHINA QUER AUTOSSUFICIÊNCIA EM CARNE SUÍNA
A China, maior consumidora de carne suína, quer

reduzir ao mínimo a dependência externa da

proteína, com a implantação de grandes fazendas

de suínos. Por isso, o país iniciou a campanha de

retomada da criação com meta de 95% de

autossuficiência. Em dez anos, a intenção é ter a

proporção em 85%. Com isso, a China deve liderar a

importação de milho. noticiasagricolas.com.br

https://npdiario.com/economia/norte-pioneiro-amplia-e-consolida-producao-de-abacaxi-video/
https://globoplay.globo.com/v/8886285/programa/
https://globoplay.globo.com/v/8886285/programa/
https://globoplay.globo.com/v/8886305/programa/
https://globoplay.globo.com/v/8886305/programa/
https://www.noticiasagricolas.com.br/videos/soja/269508-plantio-da-soja-no-parana-avancou-menos-de-1-ate-agora-e-deral-recomenda-cautela-na-semeadura.html#.X3Hi4tlKjIU
https://www.folhadelondrina.com.br/folha-rural/sementes-misteriosas-da-china-chegam-a-londrina-e-maringa-e-preocupam-autoridades-estaduais-3019175e.html
https://d.arede.info/agronegocio/339467/produtores-irao-ampliar-area-de-soja-plantada-na-regiao
http://broadcast.com.br/cadernos/agro/?id=T3RVUXlRU1hTRHVDR2t0N2s4QnYzdz09
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-79-de-22-de-setembro-de-2020-279789451
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/mapa-vai-apoiar-o-seguro-parametrico-como-mais-uma-opcao-para-o-produtor-rural-proteger-suas-atividades
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-319-de-23-de-setembro-de-2020-279794586
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/acesso-a-informacao/d10139/
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/mapa-faz-a-revisao-de-mais-de-70-mil-atos
https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/granjeiros/269753-china-estabelece-meta-para-ser-autossuficiente-na-producao-de-carne-suina.html#.X3IM7NlKjIU

