
CORONAVÍRUS

   CASOS NO PARANÁ:

  

             CONFIRMADOS: 208.683      

             INTERNADOS: 621

             RECUPERADOS: 160.340

             ÓBITOS: 5.098

Fonte: Informe Epidemiológico da Sesa
em 28 de outubro de 2020. 

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

O presente e o futuro da vitivinicultura no Paraná

serão debatidos em mesa redonda online nesta

quinta-feira, das 9 às 11 horas. É o primeiro de uma

série de eventos a serem promovidos com o intuito

de revigorar a produção de uvas e seus derivados no

Paraná. Ele faz parte do Programa Revitis, lançado

em novembro de 2019 para incentivar a produção de

uvas, reorganizar a comercialização, desenvolver o

turismo e apoiar a agroindústria. Poderá ser acessado

neste link. agricultura.pr.gov.br

Instagram:@seabparana  Facebook.com/seabpr   Contato: imprensa@seab.pr.gov.br

ÁREA COBERTA COM SEGURO RURAL
ULTRAPASSA 10 MILHÕES DE HECTARES
A área coberta pelo Programa de Subvenção ao Prêmio

do Seguro Rural (PSR) ultrapassou 10 milhões de

hectares registrando novo recorde. Até então, a maior

marca era de 2014 quando, até outubro, havia 9,9

milhões de hectares segurados. Foram utilizados em

torno de R$ 680 milhões em subvenção ao prêmio para

contratar cerca de 149 mil apólices, com valor total

segurado de R$ 33 bilhões. agricultura.gov.br
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RECEITA DAS EXPORTAÇÕES DO
AGRO CRESCE 8% NO ANO
A receita gerada pelas

exportações do agronegócio

brasileiro chegou a US$ 79

bilhões entre janeiro e

setembro de 2020, alta de 8%

na comparação anual, segundo

dados da Secretaria de

Comércio Exterior (Secex),

compilados pelo órgão da

Esalq/USP. A expansão foi

puxada pelo volume exportado,

que avançou 16% no período,

para 170 milhões de toneladas,

segundo apurou o G1 com o

Centro de Estudos Avançados

em Economia Aplicada (Cepea).

g1.globo.com

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-10/informe_epidemiologico_28_10_2020_.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-1280-novos-diagnosticos-de-coronavirus-e-23-mortes-causadas-pela-infeccao
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Parana-tem-1349-novos-casos-e-18-obitos-pela-Covid-19
https://us02web.zoom.us/j/86878253284?pwd=NUNoT1VCMkR1ZXlQNjRUWGFPa0t1QT09
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Evento-online-discute-presente-e-futuro-da-vitivinicultura
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/area-coberta-com-seguro-rural-em-2020-ja-supera-10-milhoes-de-hectares
https://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2020/10/27/receita-das-exportacoes-do-agro-cresce-8percent-a-r-79-bilhoes-diz-cepea.ghtml


NA MÍDIA

SISTEMA OCEPAR - Matéria aborda

os temas debatidos durante a live

“Mercado Internacional –

Oportunidades para o

cooperativismo e o agronegócio

brasileiro”, e cita a participação do

secretário Norberto Ortigara.

paranacooperativo.coop.br

TV SUDOESTE - Reportagem do

programa Sudoeste Notícias sobre o

andamento da safra na região em

meio à seca entrevista o técnico do

Deral Ivano Carniel. youtube.com (a

partir dos 26m19s)

JORNAL DA MANHÃ - O Jornal da

Manhã, de Ponta Grossa, entrevistou

o economista do Deral Luiz Alberto

Vantroba sobre a qualidade do trigo

na região dos Campos Gerais.

m.jornaldamanha.info

MOMENTO AGRO - Canal no

Youtube veiculou entrevista com o

pesquisador Mário Takahashi, do

IDR-Paraná, um dos responsáveis

pelo desenvolvimento da mandioca

IPB B36, uma variedade com alta

produtividade. youtube.com
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LUCRO AJUSTADO DA BUNGE QUASE DOBRA NO TRIMESTRE
O grupo de commodities agrícolas Bunge registrou aumento de 91% no lucro

trimestral ajustado. Segundo a companhia, o impulso veio das fortes margens de

processamento de soja e da demanda robusta por ração animal e óleos vegetais. O

lucro previsto está entre US$ 6,25 e US$ 6,75 por ação. Ainda segundo a Bunge, o

horizonte é bastante favorável, sobretudo para a unidade de óleos, em razão do

biocombustível. moneytimes.com.br

NORUEGA FINANCIA MAPEAMENTO DE FLORESTAS
POR SATÉLITE EM ESFORÇO CONTRA DESMATAMENTO
A Noruega está financiando um conjunto de dados

de satélite exclusivo sobre as florestas tropicais do

mundo, como a Amazônia brasileira — o que pode

representar um "divisor de águas" no acesso a

informações sobre desmatamento. O mapa, com

imagens de alta resolução, cobre 64 países,

inclusive o Brasil, e será atualizado mensalmente.

O diferencial é que poderá ser acessado por

qualquer pessoa e gratuitamente. bbc.com

EUA E VIETNÃ ASSINAM ACORDO DE US$500 MI
PARA FORMAR "CONSÓRCIO DE CARNE SUÍNA"
A Aliança Comercial do Vietnã assinou nesta

quarta-feira um pacto para adquirir até 500

milhões de dólares em carne suína dos EUA em

três anos. O suíno representa três quartos do

consumo total de carnes do Vietnã, um país com

96 milhões de pessoas onde a maior parte dos

porcos criados em fazendas é consumida

domesticamente. br.reuters.com

http://paranacooperativo.coop.br/PPC/index.php/sistema-ocepar/comunicacao/2011-12-07-11-06-29/ultimas-noticias/131053-live-i-participacao-e-oportunidades-das-cooperativas-no-mercado-internacional-ancoraram-evento-internacional
https://www.youtube.com/watch?v=d6g-A9S3gpw&feature=youtu.be
https://m.jornaldamanha.info/safra/343417/trigo-colhido-na-regiao-de-pg-apresenta-alta-qualidade
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=j2G-4M9LVQg&app=desktop
https://www.moneytimes.com.br/bunge-ve-lucro-ajustado-quase-dobrar-no-trimestre-e-melhora-projecoes-para-o-ano/
https://www.bbc.com/portuguese/geral-54722145
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN27D2OX-OBRBS

