
CORONAVÍRUS

   CASOS NO PARANÁ:

  

            CONFIRMADOS: 238.291  
             

            INTERNADOS: 655

            RECUPERADOS: 178.327
            

ÓBITOS: 5.677

Fonte: Informe Epidemiológico da Sesa
em 16 de novembro de 2020. 

Leia mais: saude.pr.gov.br

Os vencedores do concurso Café Qualidade Paraná

serão conhecidos nesta quinta-feira (19). O concurso

é aberto a produtores de todas as regiões

produtoras do Paraná, que podem concorrer com

lotes de um a cinco sacas de 60 quilos. Mais de 300

cafeicultores concorreram este ano, a 18ª edição do

concurso. São 99 finalistas. A divulgação dos

vencedores será em evento online, com início às 16

horas, no canal que o IDR-Paraná mantém no

YouTube. O secretário da Agricultura e do

Abastecimento Norberto Ortigara participará da

cerimônia. agricultura.pr.gov.br
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A revitalização da PR-495 compõe um grande pacote de ações do Governo do Estado em

diferentes rodovias. Entre Medianeira e Missal, serão 25 quilômetros. A obra faz parte do

programa de Conservação e Recuperação com Melhorias do Estado do Pavimento

(Cremep) do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR). Prevê serviços

como remendos, reperfilagem e microrrevestimento, feitos de modo rotineiro. A rodovia,

com fluxo intenso de caminhões que carregam suínos, aves e ração, é essencial para o

agronegócio da região. aen.pr.gov.br

CAFÉ QUALIDADE PARANÁ 2020 ANUNCIA
VENCEDORES NA QUINTA-FEIRA

O Sistema CNA/Senar divulgou

nesta segunda (16) os cinco

produtores finalistas do “Prêmio

Brasil Artesanal 2020 –

Charcutaria” que se destacaram

na produção de salames. Ediney

Neis, da Charcutaria Caravaggio,

está entre eles. cnabrasil.org.br

PARANAENSE ESTÁ ENTRE OS
FINALISTAS DO PRÊMIO BRASIL
ARTESANAL 2020 – CHARCUTARIA

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-11/informe_epidemiologico_16_11_2020_.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Saude-divulga-mais-1668-casos-e-31-obitos-pela-Covid-19
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Cafe-Qualidade-Parana-2020-anuncia-vencedores-na-quinta-feira
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=109645
https://www.cnabrasil.org.br/noticias/sistema-cna-senar-divulga-os-cinco-finalistas-do-premio-brasil-artesanal-2020-charcutaria


NA MÍDIA

RPC – O Caminhos do Campo

deste domingo falou sobre a

produção de feijão no Estado e

entrevistou o agrônomo do IDR-

Paraná Heitor Amadeus Prezzi.

globoplay.com

RPC – O mesmo programa

abordou também a questão do

preço do produto, com avaliação

do agrônomo do Deral Carlos

Alberto Salvador. globoplay.com

GAZETA DO POVO – Jornal fez

reportagem sobre o programa

Revitis e entrevistou o agrônomo

do Deagro Ronei Luiz Andretta.

gazetadopovo.com.br

FOLHA DE LONDRINA – A

estiagem foi tema de reportagem

ouvindo o secretário da

Agricultura e do Abastecimento,

Norberto Ortigara.

folhadelondrina.com.br

CAMPOS GERAIS RURAL - Site

aborda formas de proteger o solo

e reduzir os impactos da

estiagem. O engenheiro

agrônomo e assessor do projeto

‘Grãos Sustentáveis’, Danilo

Augusto Scharr, foi entrevistado.

camposgeraisrural.com.br

PARANÁ ATENDEU 98,5% DOS MUNICÍPIOS COM
PAA NO PERÍODO DE 2011-2018

O mercado voltou a melhorar a perspectiva para a

economia brasileira em 2020, mas também elevou

a estimativa para a inflação neste ano e no

próximo, de acordo com a pesquisa Focus

divulgada pelo Banco Central nesta segunda-feira

(16). A projeção agora é de que o Produto Interno

Bruto (PIB) encolha 4,66% em 2020, de uma

expectativa anterior de retração de 4,80%. Para

2021, o cenário continua de crescimento de 3,31%.

breuters.com.br
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MERCADO VÊ MELHORIA ECONÔMICA, MAS
PROJETA ALTA NA INFLAÇÃO

A pandemia da covid-19 levou Abu Dhabi à decisão

de investir US$ 41 milhões em agtechs para

desenvolver tecnologia e produzir alimentos em

condições áridas, como o deserto e o espaço. Entre

os projetos, há um de estufa focado no cultivo de

frutas e legumes com menos água, e outro de

piscicultura. Este ano, os Emirados Árabes Unidos já

anunciaram projeto de cultivo de arroz no deserto

e importaram 4,5 mil vacas leiteiras do Uruguai.

moneytimes.com.br

ABU DABHI INVESTE EM TECNOLOGIAS PARA
PRODUZIR ALIMENTO NO DESERTO E ESPAÇO

Entre 2011 e 2018, o Paraná ocupou o oitavo lugar

no país em termos de acessos municipais aos

recursos do Programa de Aquisição de Alimentos

(PAA), com porcentual de 98,5%. O estudo sobre a

execução do PAA nos municípios brasileiros foi

feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica

Aplicada (Ipea). Nacionalmente, 83% foram

beneficiados com investimentos da agricultura

familiar. Os recursos, nesse período, somaram R$ 3,5

bilhões e permitiram distribuir cerca de 2 milhões

de toneladas de produtos, adquiridos de quase 455

mil agricultores. ipea.gov.br

https://globoplay.globo.com/v/9020518/programa/
https://globoplay.globo.com/v/9020609/programa/
https://www.gazetadopovo.com.br/parana/vinhos-paranaenses-ganham-premios-setor-projeta-crescimento/
https://www.folhadelondrina.com.br/folha-rural/crise-hidrica-deve-consolidar-cenario-preocupante-3025653e.html
https://camposgeraisrural.com.br/noticia/587/como-proteger-o-solo-e-reduzir-os-impactos-da-estiagem-
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN27W1E2-OBRBS
https://www.moneytimes.com.br/abu-dhabi-promove-agricultura-com-projetos-no-deserto-e-espaco/
https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_2606subs.pdf
https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=37072&catid=1&Itemid=7

