
CORONAVÍRUS

   CASOS NO PARANÁ:

  

             CONFIRMADOS: 203.342                                               INTERNADOS: 700

             RECUPERADOS: 156.463                                               ÓBITOS: 5.035

Fonte: Informe Epidemiológico da Sesa em 23 de outubro de 2020. Leia mais: www.saude.pr.gov.br

A exportação de tilápia é o destaque do Boletim de Conjuntura Agropecuária do Deral,

desta semana de 18 a 23 de outubro. O documento semanal traz um raio-x da situação

das principais atividades agropecuárias do Estado. O Paraná está exportando o pescado

para os Estados Unidos. A Copacol, uma das maiores cooperativas do Estado, iniciou a

internacionalização dessa atividade com um projeto comercial piloto. Abatida, a tilápia

paranaense pode ser encontrada 48 horas depois nas gôndolas de supermercados de

Miami. agricultura.pr.gov.br

O secretário Norberto Ortigara cumpriu agenda com

produtores e lideranças de Piraquara nesta sexta-

feira (23). Foi inaugurada na cidade a Praça do Amigo

Verolin Belão Líntio, na Colônia Santa Maria do Novo

Tirol, uma homenagem às famílias tradicionais da

região, que faz parte de uma estratégia conjunta

para estimular o turismo. A estrada Nova Tirol

recebeu pavimentação em paralelepípedo com

investimentos que somam cerca de R$ 3,8 milhões. 
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https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-10/informe_epidemiologico_23_10_2020.ve_.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-10/INFORME_EPIDEMIOLOGICO_15_10_2020%20.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Sesa-registra-467-novos-casos-e-nove-mortes-pela-infeccao-do-coronavirus
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Parana-passa-de-5-mil-mortos-por-coronavirus
http://www.agricultura.pr.gov.br/Pagina/Conjuntura-Boletim-Semanal-252020
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Boletim-Agropecuario-destaca-exportacao-de-tilapia
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/


NA MÍDIA

CANAL DO BOI - O programa

Mais Pecuária veiculou

reportagem sobre o preço do leite

no Paraná. O médico veterinário

do Deral, Fábio Mezzadri, foi

entrevistado. youtube.com (a partir

dos 53m16s).

CAMPOS GERAIS RURAL -Matéria

sobre as sementes desconhecidas

plantadas no Paraná entrevista o

gerente de Sanidade Vegetal da

Adapar Renato Rezende Young

Blood. camposgeraisrural.com.br

TEMPO & DINHEIRO – O diretor

de Integração do IDR-Paraná,

Rafael Fuentes, foi entrevistado,

em vídeo, sobre cobertura de solo.

noticiasagricolas.com.br

TRIBUNA DO INTERIOR - Site

destaca a necessidade da

atualização de cadastro de

rebanhos e cita o  médico

veterinário Régis Canteri, fiscal da

Adapar em Campo Mourão.

tribunadointerior.com.br

Newsletter da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento. 23/10/2020 - edição 146 pg.2

GOVERNO ASSINA NOVA NORMA REGULADORA
DE SAÚDE E SEGURANÇA NA ÁREA RURAL
O governo federal anunciou um programa para

eliminação e simplificação de normas, batizado de

Descomplica Trabalhista. Foram revogadas 48

portarias trabalhistas e assinada nova norma

reguladora de saúde e segurança na área rural. Na

nova redação, um dos pontos mais importantes é o

fim da exigência de aplicação de normas urbanas

no meio rural sem observância das peculiaridades

do setor. moneytimes.com.br
TREZE MIL TERNEIROS VIVOS DO RS SÃO ENVIADOS PARA A TURQUIA
Treze mil terneiros vivos embarcaram no navio Maysora, de origem panamenha, no

Porto de Rio Grande, com destino à Turquia. A operação demorou quatro dias e a

viagem deve durar 20 dias. Os animais são machos, não castrados, com idades até 12

meses e pesam até 250 quilos cada um. Eles são oriundos da fronteira oeste e do sul

do Rio Grande do Sul. A logística até o porto envolveu 90 caminhões.

agricultura.rs.gov.br

ADAPAR ESCLARECE REGRAS SOBRE O USO DO
PARAQUAT NA SAFRA 2020/21
A Adapar mantém as orientações sobre o uso de

agrotóxicos com o ingrediente ativo Paraquat. A

resolução da Anvisa que proibia o uso e a

comercialização do produto em todo o território

nacional a partir de 22 de setembro foi alterada.

Agora, está permitido o uso dos produtos que estão

em estoque, adquiridos até a data limite, para o

manejo dos cultivos na safra agrícola de 2020/2021,

com algumas restrições. agricultura.pr.gov.br

https://www.youtube.com/watch?v=JcsR3ntEU5M
https://camposgeraisrural.com.br/noticia/572/10-casos-de-plantio-das-sementes-asiaticas-foram-registrados-no-parana
https://www.noticiasagricolas.com.br/videos/maquinas-e-tecnologias/271863-a-melhor-cobertura-de-solo-e-aquela-feita-com-capricho-e-conhecimento-recomenda-rafael-fuentes.html#.X5LJKG5KjIU
https://tribunadointerior.com.br/campo-mourao/baixa-atualizacao-de-rebanhos-na-comcam-preocupa-adapar
https://www.moneytimes.com.br/governo-revoga-normas-trabalhistas-e-apresenta-esocial-simplificado/
https://www.agricultura.rs.gov.br/treze-mil-terneiros-vivos-embarcam-para-a-turquia
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Adapar-esclarece-regras-sobre-o-uso-do-Paraquat-na-safra-202021

