
CORONAVÍRUS

   CASOS NO PARANÁ*:

  

            CONFIRMADOS: 243.654
                                               

INTERNADOS: 690

            RECUPERADOS: 182.677
            

            ÓBITOS: 5.742

Fonte: Informe Epidemiológico da
Sesa em 18 de novembro de 2020.
 *O informe de 19/11 não foi divulgado
até as 18h15

O IDR-Paraná iniciou um trabalho inédito de

capacitação para a prática de agricultura orgânica.

Com o uso da internet, foram capacitados, de forma

conjunta, 50 extensionistas do Instituto e 79

produtores. A ação tem como base um projeto

desenvolvido há mais de 20 anos na região de

Cornélio Procópio. Por ele, os produtores recebem

assistência técnica no setor de olerícolas orgânicas e

as famílias são orientadas sobre como ter acesso ao

mercado para a venda dos alimentos colhidos nas

hortas. aen.pr.gov.br

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

CHEGAM AO BRASIL PRIMEIRAS
120 MIL DOSES DA CORONAVAC
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IDR-PARANÁ USA A INTERNET PARA
CAPACITAÇÃO EM AGRICULTURA ORGÂNICA

As primeiras 120 mil doses da

CoronaVac, potencial vacina

contra a Covid-19 desenvolvida

pela chinesa Sinovac e que está

sendo testada no Brasil pelo

Instituto Butantan, chegaram

ao aeroporto de Guarulhos, na

Grande São Paulo, na manhã

desta quinta-feira. A carga faz

parte de um lote de 6 milhões

de doses prontas importadas

da China e que ficarão

armazenadas aguardando

pedido de registro e aprovação

pela Agência Nacional de

Vigilância Sanitária (Anvisa).

br.reuters.com

BALANÇA COMERCIAL DO AGRONEGÓCIO TEM
SALDO RECORDE DE US$ 75,5 BI NO ACUMULADO
A balança comercial do agronegócio brasileiro

registrou superávit recorde no acumulado de janeiro a

outubro, com saldo de US$ 75,5 bilhões. A receita com

exportação foi de US$ 85,8 bilhões, alta de 5,7% em

comparação com igual período de 2019. O volume

exportado foi de 189,4 milhões de toneladas nos dez

primeiros meses do ano, aumento de 12,4%.

broadcast.com.br

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-11/INFORME_EPIDEMIOLOGICO_18_11_2020.pdf
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=109720&tit=IDR-Parana-usa-a-internet-para-capacitacao-em-agricultura-organica
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://br.reuters.com/article/domesticNews/idBRKBN27Z1NL-OBRDN
http://broadcast.com.br/cadernos/agro/?id=NmJmMXp2cnYxK1VhN090TThtVmcwdz09


NA MÍDIA

JORNAL DO OESTE – O programa

Coopera Paraná é tema de

reportagem que inclui entrevista com

o chefe do Núcleo de Toledo, Paulo

Roberto Salesse.jornaldooeste.com.br

TRIBUNA DO INTERIOR – Jornal de

Campo Mourão fala da baixa

atualização de rebanho, com

entrevista da veterinária da Adapar

Cláudia Gebara.

tribunadointerior.com.br

AGROLINK - Site destaca a

participação do engenheiro

agrônomo da Adapar, Marcílio

Martins Araújo, em Webinar sobre a

cigarrinha do milho. agrolink.com.br

RBJ - Reportagem sobre o 2º torneio

de silagem, em Palmas, entrevista o

extensionista do IDR-Paraná Lucas

Fernando Oliveira dos Santos.

rbj.com.br

MAPA REGULAMENTA FABRICAÇÃO ARTESANAL
DE PRODUTOS CÁRNEOS
O Ministério da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento publicou, nesta quarta-feira (18), a

Instrução Normativa 61, regulamentando o

enquadramento dos produtos cárneos artesanais

para concessão do Selo Arte. Com o selo, os

produtores poderão ampliar os mercados em

vendas interestaduais. Os estados e o Distrito

Federal precisam reconhecer os produtos

artesanais de seus territórios, por meio de

protocolos específicos que levem em conta, entre

outros quesitos, a rastreabilidade da matéria-prima

quando cabível. agricultura.gov.br
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NOTA DE CONJUNTURA DO IPEA
PROJETA INFLAÇÃO DE 3,5% 
A Nota de Conjuntura divulgada

nesta quinta-feira pelo Ipea aponta

a trajetória de alta na inflação

medida pelo Índice Nacional de

Preços ao Consumidor Amplo

(IPCA). Em setembro, o índice

apontava para 2,3%. Agora, a

projeção de inflação subiu para

3,5%. O setor de alimentos deve ser

o responsável por 60% da variação

do IPCA no ano. ipea.gov.br

APETITE CHINÊS FAZ PREÇO DA SOJA ATINGIR
MAIOR PATAMAR EM SEIS ANOS
Nos últimos cinco meses, a China iniciou um

processo intenso de compra de soja, com o objetivo

de alimentar suínos em meio à retomada depois

que a peste suína africana eliminou os plantéis do

país. Com isso, os preços se elevaram 44% desde

março e atingiram o maior patamar em seis anos.

Enquanto o clima seco prejudica a safra no Brasil e

Argentina, os Estados Unidos já venderam 80% dos

grãos aos chineses, dentro do acordo comercial.

moneytimes.com.br

https://jornaldooeste.com.br/toledo/coopera-parana-podera-ser-ampliado-no-proximo-ano
https://tribunadointerior.com.br/regiao/com-campanha-na-reta-final-comprovacao-de-atualizacao-de-rebanhos-segue-baixa-na-comcam
https://www.agrolink.com.br/noticias/webinar-vai-abordar-cigarrinha-do-milho_442486.html
https://rbj.com.br/agricultura/idr-premiara-participantes-de-torneio-de-silagem-em-palmas-5635.html
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-no-61-de-16-de-novembro-de-2020.-288997564
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/mapa-regulamenta-fabricacao-artesanal-para-produtos-carneos
https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/conjuntura/201129_cc_49_nota_19_inflacao.pdf
https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=37088&catid=3&Itemid=3
https://www.moneytimes.com.br/onda-de-compras-da-china-eleva-soja-para-maior-preco-em-6-anos/

