
CORONAVÍRUS

   CASOS NO PARANÁ:

  

             CONFIRMADOS: 214.918

             INTERNADOS: 694

             RECUPERADOS: 164.514

             ÓBITOS: 5.242

Fonte: Informe Epidemiológico da Sesa
em 5 de novembro de 2020. 

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

Os investimentos públicos e privados na atividade

portuária seguem a todo vapor no Paraná, mesmo

com a pandemia. A empresa pública que controla

os Portos de Paranaguá e Antonina executa obras

importantes de infraestrutura, o que anima

empresas privadas a investirem na ampliação dos

negócios. Serão investidos R$ 703 milhões nos

próximos anos.  O projeto prevê a ampliação da

estrutura do Terminal de Granéis Sólidos de

Exportação, que passará a ter novos armazéns. As

obras começam este mês. aen.pr.gov.br

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

GOVERNADOR PEDE APOIO DA UNIÃO CONTRA CRISE HÍDRICA

Nesta quinta-feira (05), a  partir das

19 horas, acontece uma live da

Expotécnica no Youtube com o

tema "Os solos do Arenito Caiuá,

seus desafios e casos de sucesso

com seu manejo no sistema IPLF",

com participação dos engenheiros

agrônomos do IDR-Paraná Jonez

Fidalski e Sérgio José Alves. 
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INVESTIMENTOS PÚBLICOS E PRIVADOS
AMPLIAM CAPACIDADE DO PORTO
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O governador Carlos Massa Ratinho Junior se reuniu na quarta-feira (04) com o ministro do

Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, em Brasília, e pediu apoio da União no

enfrentamento da crise hídrica que assola o Paraná desde o começo do ano. O Estado vive

uma das maiores estiagens da história e está sob regime de emergência nessa área há mais

de 180 dias – o decreto que prorroga essa condição por mais 180 dias foi editado na semana

passada. A estiagem é ruim para o meio ambiente, aumenta o risco de queimadas, reduz a

qualidade do ar, além dos impactos danosos para a agricultura. aen.pr.gov.br

EXPOTÉCNICA PROMOVE LIVE
NESTA QUINTA ÀS 19 HORAS

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-11/informe_epidemiologico_05_11_2020_.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Parana-confirma-1026-novos-casos-e-11-mortes-decorrentes-da-Covid-19
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Sesa-registra-mais-910-casos-e-25-mortes-pela-Covid-19
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=109513&tit=Investimentos-publicos-e-privados-ampliam-capacidade-do-porto
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.youtube.com/watch?v=8kYOv95FB8o&feature=youtu.be
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=109509


NA MÍDIA

BANDNEWS FM - Emissora destaca

os impactos da chuva de granizo

sobre as lavouras da Região

Metropolitana e entrevista o diretor

técnico da Ceasa Paraná e gerente da

Ceasa Curitiba, Paulo da Nova.

bandnewsfmcuritiba.com

CBN CURITIBA - A CBN entrevistou

Paulo Ricardo da Nova sobre o

mesmo tema. cbncuritiba.com

RPC - O Boa Noite Paraná fez

reportagem sobre o preço do leite,

com participação do médico

veterinário do Deral Fábio Mezzadri. 

globoplay.globo.com

BEM PARANÁ - Reportagem aborda

o movimento da Ceasa durante a

pandemia e entrevista o diretor

técnico e gerente da Ceasa Curitiba,

Paulo Ricardo da Nova. e o diretor

presidente da Ceasa Paraná, Éder

Eduardo Bublitz. bemparana.com.br

CAMPOS GERAIS RURAL - Matéria

sobre a ferrugem asiática da soja

entrevista o engenheiro agrônomo e

assessor do projeto Grãos

Sustentáveis na região de Ponta

Grossa, Danilo Augusto Scharr.

campogeraisrural.com.br

SISTEMA FAEP - A pesquisadora do

IDR-Paraná Claudine Maria de Bona

falou sobre a produção de amora no

Estado. sistemafaep.org.br
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EM 2014, BRASIL TINHA QUASE 20% DE ESPÉCIES
ANIMAIS E VEGETAIS AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO
A pesquisa “Contas de Ecossistemas: Espécies

Ameaçadas de Extinção no Brasil”, divulgada

hoje pelo IBGE, mostra que, em 2014, havia

3.299 espécies de animais e plantas ameaçadas

no Brasil, o que representava 19,8% do total de

16.645 espécies avaliadas. Dessas espécies

ameaçadas, 1.989 estavam na Mata Atlântica.

agenciadenoticias.ibge.gov.br

AGRICULTURA ESTÁ COMPRANDO MAIS E
EXPORTANDO MENOS
As exportações agropecuárias começam a perder

força e inverter uma tendência que se fortificava

este ano. De acordo com dados da Secretaria de

Comércio Exterior, em outubro, as vendas externas

médias ficaram 21% inferiores às de igual mês de

2019. Já as importações aumentaram 3% no

período. Os gastos com o aumento das

importações têm como base soja e arroz, produtos

isentados recentemente de tarifa. brasilagro.com.br
ESTADOS UNIDOS EXPORTAM 38 MIL TONELADAS
DE SOJA PARA O BRASIL
Uma exportação de 38 mil toneladas de soja dos

Estados Unidos para o Brasil foi registrada na

programação de navios de uma agência marítima,

indicando embarque atípico do produto. Conforme

apontou a agência Southport na segunda-feira, o

carregamento estava sendo realizado em terminal

de exportação de grãos perto de Baton Rouge, na

Louisiana. br.reuters.com

MAPA PUBLICA ZARC PARA A CULTURA DA AVEIA
O Ministério da Agricultura publicou, no Diário

Oficial da União de terça-feira (03), as Portarias

de 359 a 369 com o Zoneamento Agrícola de

Risco Climático para o cultivo de aveia. A

incidência de geada ou o deficit hídrico são os

principais riscos para a cultura. O Paraná é um

dos Estados produtores. agricultura.gov.br

https://bandnewsfmcuritiba.com/chuva-de-granizo-impacta-precos-de-hortalicas-diz-ceasa/
https://cbncuritiba.com/precos-das-hortalicas-podem-subir-em-curitiba-e-regiao/
https://globoplay.globo.com/v/8996413/programa/
https://www.bemparana.com.br/noticia/mesmo-na-pandemia-movimento-na-ceasa-nao-parou-e-ate-cresceu#.X6Q4DfNKjIV
https://camposgeraisrural.com.br/noticia/580/saiba-como-controlar-a-ferrugem-asiatica-na-soja?fbclid=IwAR1kM1_wCkQn3BPC2lxZDM8GYxACWN-f68Hysbl1ChSQorxt5YSVQ3bQmqc
https://sistemafaep.org.br/novos-habitos-impulsionam-producao-de-amora-no-parana-2/
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/29367-em-2014-mata-atlantica-era-o-bioma-com-maior-numero-de-especies-ameacadas-de-extincao
https://www.brasilagro.com.br/conteudo/agricultura-perde-folego-exporta-menos-e-importa-mais.html
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN27J193-OBRBS
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/cultivo-de-aveia-ganha-novo-estudo-de-zoneamento-agricola-de-risco-climatico-1

