
CORONAVÍRUS

   CASOS NO PARANÁ:

  

            CONFIRMADOS: 270.349
                                               

INTERNADOS: 1.050

            RECUPERADOS: 195.666
            

            ÓBITOS: 6.023

Fonte: Informe epidemiológico da Sesa
em 27 de novembro de 2020.

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

O Paraná deve produzir 24,3 milhões de toneladas de

grãos em uma área de 6,09 milhões de hectares na

safra de verão 2020/2021. Os números estão no

relatório mensal do Deral.O relatório mostra ainda o

encerramento da colheita dos cereais de inverno da

safra 2019/2020, com volume de produção estimado

em 3,76 milhões de toneladas, uma variação positiva

de 37% em relação ao ano anterior, que se deve

principalmente ao desempenho do trigo, com 3,05

milhões de toneladas, e à produção de aveias.

agricultura.pr.gov.br
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PARANÁ DEVE PRODUZIR 24 MILHÕES DE
TONELADAS NA SAFRA DE VERÃO

A colheita da cevada terminou

no Paraná e, apesar da

estiagem, o volume e a

qualidade da produção são

considerados excelentes. Da

mesma forma, o preço agrada

os produtores. Esse é um dos

assuntos do Boletim Semanal

produzido pelo Deral. O Paraná

é o maior produtor nacional de

cevada. Na atual safra, os

produtores semearam 63.058

hectares e colheram 261.912

toneladas.  A saca é

comercializada por R$ 82,00,

valor 37% acima da média de

2019. agricultura.pr.gov.br

GOVERNO DO ESTADO ENTREGA ADUBO PARA
PRODUTORES DO LITORAL
Produtores rurais de Guaratuba, no Litoral do Estado,

receberam nesta sexta-feira (27) sacas de adubo

químico para recuperar as lavouras devastadas pelo

ciclone bomba que atingiu o Paraná em junho deste

ano. O auxílio foi possibilitado por um termo de

convênio entre a Seab e o Município, no valor de R$

800 mil. agricultura.pr.gov.br

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-11/informe_epidemiologico_27_11_2020.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Numero-de-obitos-por-Covid-19-ultrapassa-6-mil-no-Parana
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Parana-deve-produzir-24-milhoes-de-toneladas-na-safra-de-verao
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Produtor-de-cevada-comemora-producao-qualidade-e-preco
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Governo-do-Estado-entrega-adubo-para-produtores-do-Litoral


NA MÍDIA

REUTERS – Reportagem sobre as

estimativas para a safra de soja

paranaense ouve o economista do

Deral Marcelo Garrido.

br.reuters.com

PARANÁ PORTAL - Site destaca o

resultado dos exames das

sementes não encomendadas

feitos pelo Ministério da

Agricultura e cita orientações do

gerente de Sanidade Vegetal da

Adapar, Renato Rezende.

paranaportal.uol.com.br

TV SUDOESTE - Programa Bom

Dia Rural falou sobre a produção

de milho e entrevistou o

engenheiro agrônomo do Deral

Ricardo Kapreski. facebook.com

PARANÁ CENTRO - Reportagem

destaca o desempenho do café

produzido em Ivaiporã no

Concurso Café Qualidade e

entrevista o engenheiro agrônomo

do IDR-Paraná Cleverson da Silva

Souza. jornal.paranacentro.com.br

INDÚSTRIAS DE LATICÍNIOS PROJETAM CADEIA DO
LEITE PARANAENSE
Segundo maior produtor de leite do Brasil, o

Paraná também investe no beneficiamento,

sobretudo por meio das cooperativas. De acordo

com a Ocepar, há oito agroindústrias de laticínios. A

região Sudoeste é a maior produtora em volume,

enquanto os Campos Gerais apresentam maiores

índices de produtividade. A tecnologia de ponta na

produção, aliada à genética, torna a região

referência no país. aen.pr.gov.br
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FUNCAFÉ TEM SUPLEMENTAÇÃO DE R$ 160 MILHÕES PARA RECUPERAR CAFEZAIS
O Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé) ampliou dos atuais R$ 10 milhões

para R$ 160 milhões a linha de crédito para financiar a recuperação dos cafezais. A

medida foi aprovada nesta quinta-feira pelo Conselho Monetário Nacional. O objetivo é

ajudar os cafeicultores prejudicados pelos eventos climáticos adversos, que

comprometeram a safra a ser colhida em 2021 e podem refletir também na seguinte. O

Paraná está entre os estados que podem contar com o auxílio. gov.br/agricultura

FAO ESTIMA PRODUÇÃO DE CARNE MUNDIAL EM
337, 3 MILHÕES DE TONELADAS
A Organização das Nações Unidas para

Alimentação e Agricultura (FAO) estima que a

produção mundial de carnes em 2020 ficará em

torno de 337,3 milhões de toneladas. Isso

representa meio por cento menos que no ano

passado. Em junho, a previsão era de queda

próxima a 2%. avisite.com.br

https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN2861VS-OBRBS
https://paranaportal.uol.com.br/agronegocio/sementes-misteriosas-contem-pragas/
https://web.facebook.com/watch/?v=735361374005570
https://jornal.paranacentro.com.br/noticia/32889/cafe-de-ivaipora-fica-em-12-ordm-lugar-no-concurso-estadual
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=109858&tit=Industrias-de-laticinios-ampliam-a-importancia-da-cadeia-do-leite-no-Estado
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/linha-de-credito-para-recuperacao-de-cafezais-aumenta-para-r-160-milhoes
https://www.avisite.com.br/index.php?page=noticias&id=22108

