
CORONAVÍRUS

   CASOS NO PARANÁ:

  

             CONFIRMADOS: 184.194
             

             INTERNADOS: 764

             RECUPERADOS: 136.901

             ÓBITOS: 4.629

Fonte: Informe Epidemiológico 
da Sesa em  6 de outubro de 2020. 

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

A Secretaria de Defesa Agropecuária, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento  

informou, nesta terça-feira (6), que foram encontrados fungos, bactérias e possibilidade de

pragas quarentenárias (que não existem no Brasil) em pacotes de sementes não solicitados

que chegaram ao país. Após análises laboratoriais, foi identificada a presença de ácaro vivo

em uma amostra; de três fungos diferentes em 25 amostras; de bactéria em duas amostras; e

possibilidade de pragas quarentenárias em quatro amostras. A análise é feita no Laboratório

Federal de Defesa Agropecuária, em Goiás. Até o momento, foram confirmados 258 pacotes

de sementes não solicitados em 24 estados e no Distrito Federal. gov.br/agricultura

A agropecuária brasileira lidera a geração de vagas

de emprego em 2020, com 98.320 postos de janeiro

a agosto. O estudo foi divulgado em Comunicado

Técnico da Confederação da Agricultura e Pecuária

do Brasil (CNA), a partir de dados do Caged, do

Ministério da Economia. Entre as culturas, o café

lidera com 17.741 vagas. seguido de atividades de

apoio à agricultura (17.227); cana-de-açúcar (12.219);

soja (11.136); bovinos (8.481) e frutas de lavoura

permanente, exceto laranja e uva (5.987). O Paraná é

o sexto no ranking, com 3.798 postos. sna.agr.br
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RELATÓRIO SEMANAL DE
PLANTIO E COLHEITA

MAPA IDENTIFICA PRESENÇA DE FUNGOS, BACTÉRIAS E ÁCARO EM SEMENTES

Está disponível no site da

Secretaria mais um relatório

resumido da evolução de plantio

e colheita no Paraná, que mostra

a situação das lavouras de

batata, feijão, milho, soja, cevada

e trigo, agricultura.pr.gov.br

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-10/INFORME_EPIDEMIOLOGICO_06_10_2020%20.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-10/INFORME_EPIDEMIOLOGICO_06_10_2020%20.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Boletim-da-Sesa-registra-1340-novos-casos-da-Covid-19
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/mapa-identifica-presenca-de-fungos-bacterias-e-acaro-em-pacotes-de-sementes-nao-solicitados
https://www.cnabrasil.org.br/assets/arquivos/artigostecnicos/CNA-Comunicado-Tecnico-n27-01outubro2020.pdf
https://www.sna.agr.br/agro-lidera-criacao-de-empregos-em-2020-com-quase-100-mil-vagas/
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
http://www.agricultura.pr.gov.br/system/files/publico/Safras/plantio_colheita.pdf


NA MÍDIA

O PRESENTE - Reportagem

destaca a visita do secretário

Norberto Ortigara a Santa Helena

e a adesão do município ao Susaf.

opresente.com.br

CAMPOS GERAIS RURAL - Em

série especial sobre o Valor Bruto

da Produção, site entrevista o

economista do Deral no núcleo

regional de Ponta Grossa, Luiz

Alberto Vantroba.  Parte 2:

youtube.com e Parte 3:

youtube.com

TERRA - Reportagem sobre o

atraso no plantio de soja no

Paraná, devido à falta de chuvas,

tem entrevista com o economista

do Deral Marcelo Garrido.

terra.com.br

CORREIO DO LITORAL - 

Matéria sobre o cultivo do 

maracujá em Guaratuba cita

parceria com o IDR-Paraná e o 

programa Compra Direta Paraná.

correiodolitoral.com

PREÇO DA SOJA BATE RECORDE NO PORTO DE
PARANAGUÁ
O preço da soja no Porto de Paranaguá atingiu na

segunda-feira um novo recorde de R$ 156,02 por

saca, superando a marca anterior de 31 de agosto

de 2012 – R$ 153,40. Segundo o Cepea/Esalq/USP,

com a demanda aquecida, os estoques da maior

safra já colhida pelo país está se reduzindo

fortemente. A situação é agravada pelo atraso no

plantio da nova, em razão das condições climáticas.

br.reuters.com
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA CONFIRMA PESTE
SUÍNA CLÁSSICA NO PIAUÍ
O Ministério da Agricultura identificou na segunda-

feira (5) um foco de Peste Suína Clássica (PSC) no

Piauí. O diagnóstico foi confirmado pelo Laboratório

Federal de Defesa Agropecuária em Pedro Leopoldo

(MG), por técnica de diagnóstico molecular. O caso

ocorreu em Parnaíba, em criatório de suínos para

subsistência. O estado é localizado fora da zona

reconhecida como livre de PSC pela Organização

Mundial de Saúde Animal. agenciabrasil.ebc.com.br

TSE LIBERA FERRAMENTA PARA CONSULTA SOBRE CANDIDATOS
O Tribunal Superior Eleitoral colocou à disposição dos eleitores a plataforma

DivulgaCandContas com informações detalhadas sobre os candidatos aos cargos de

prefeito, vice-prefeito e vereador, que pediram registro para as eleições deste ano. O

acesso é aberto a todos sem necessidade de cadastro. Do Paraná, até esta terça-feira,

havia dados sobre 1343 candidatos a prefeito, 1354 vice-prefeitos e 34028 vereadores.

agenciabrasil.ebc.com.br

https://www.opresente.com.br/municipios/biolabore-destaca-importancia-de-certificacoes-para-agricultura-familiar-e-setor-agroindustrial/
https://www.youtube.com/watch?v=6w4xdCrSNHo
https://www.youtube.com/watch?v=5j2jhRl582M&t=5s
https://www.terra.com.br/economia/atraso-no-plantio-de-soja-do-parana-e-o-maior-em-pelo-menos-5-anos-diz-deral,60f3ce4a1afd6ac9985d23bdd4cab30771dpafvt.html
https://www.correiodolitoral.com/31045/cultivo-do-maracuja-cresce-na-agricultura-familiar-de-guaratuba/
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN26Q35W-OBRBS
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-10/ministerio-da-agricultura-confirma-peste-suina-classica-no-piaui
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/
https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2020-09/eleicoes-2020-tse-libera-ferramenta-para-consulta-de-candidaturas

