
CORONAVÍRUS

   CASOS NO PARANÁ:

  

            CONFIRMADOS: 329.297
                                               

INTERNADOS: 1.256

            RECUPERADOS: 232.170
            

            ÓBITOS: 6.744

Fonte: Informe epidemiológico da Sesa
em 14 de dezembro de 2020.

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

O Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná -

Iapar-Emater (IDR-Paraná) está realizando a primeira

colheita nos ensaios que avaliam o sistema orgânico

para produção de maçãs.Os estudos foram iniciados

ano passado e são conduzidos nas unidades de

pesquisa da Lapa, Palmas e Pato Branco. Eva Rubi e

IPR Julieta são as cultivares utilizadas na pesquisa.A

iniciativa é uma resposta à demanda criada pela

decisão do governo estadual que prevê a inclusão

gradativa desses alimentos na merenda das mais de

duas mil escolas estaduais, até chegar a 100% de

alimentos orgânicos em 2030. idrparana.pr.gov.br
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PESQUISA SOBRE PRODUÇÃO ORGÂNICA DE
MAÇÃ TEM PRIMEIRA COLHEITA

PARANÁ FECHA O ANO COM
BONS INDICADORES

O Pronaf Mais Alimentos é uma linha de crédito destinada a agricultores familiares com

declaração de aptidão para investimento em infraestrutura. Os projetos podem ser

elaborados pelos extensionistas do Instituto de Desenvolvimento Rural – Iapar-Emater

(IDR-Paraná). Os recursos podem ser aplicados no apoio a empreendimentos

agroindustriais ou na aquisição de veículos utilitários, facilitando o trabalho e

propiciando aumento de produção e renda. idrparana.pr.gov.br

PRONAF MAIS ALIMENTOS FINANCIA INVESTIMENTOS NA PROPRIEDADE RURAL

O Paraná fecha 2020 com bons

indicadores econômicos, sociais

e de investimento. A síntese do

desempenho econômico foi

apresentada pelo governador

nesta segunda-feira (14), durante

a última reunião do ano do

Conselho de Desenvolvimento

Empresarial e de Infraestrutura

do Paraná. aen.pr.gov.br

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-12/informe_epidemiologico_11_12_2020.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-12/informe_epidemiologico_14_12_2020.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Mais-de-67-mil-paranaenses-ja-morreram-em-decorrencia-da-Covid-19
http://www.idrparana.pr.gov.br/Noticia/Pesquisa-sobre-producao-organica-de-maca-tem-primeira-colheita
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
http://www.idrparana.pr.gov.br/Noticia/Serie-Credito-Rural-Pronaf-Mais-Alimentos-financia-investimentos-na-propriedade-familiar
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=110114&tit=Parana-fecha-o-ano-combons-indicadores-economicos-sociais-e-de-investimento


NA MÍDIA

RIC RURAL – Programa falou

sobre a entrega de premiação das

campanhas Agro pela Água e

Todos Contra a Dengue e

destacou a presença do secretário

Norberto Ortigara. ricrural.com

RPC - Jornal Meio Dia Paraná

veiculou reportagem sobre o

preço do leite. O médico

veterinário do Deral, Fábio

Mezzadri, foi entrevistado.

globoplay.globo.com
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O primeiro relatório sobre o estado global da

biodiversidade nos solos da Organização das

Nações Unidas para Agricultura e Alimentação

(FAO) descreve o agravamento do estado dos solos

e a destruição do mundo natural acima deles.

Compilado por 300 cientistas de todo o mundo, o

relatório relata que o estado de degradação dos

solos é tão importante quanto a crise climática.

tempo.com

RELATÓRIO DA FAO ADVERTE SOBRE AMEAÇA À
BIODIVERSIDADE DO SOLO

O Ministério da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento publicou, sexta-feira, a Portaria n.º

186, que submete à consulta pública, por 45 dias,

uma proposta de Instrução Normativa que

estabelece os requisitos para a elaboração de

queijo artesanal. A proposta é ter requisitos de boas

práticas agropecuárias na produção leiteira e na

fabricação do queijo, além de modelo de protocolo

para concessão do Selo Arte. agricultura.gov.br

PANDEMIA AFETOU MERCADO DE
HORTIFRÚTI

MAPA RECOLHE SUGESTÕES DE REGRAS PARA
ELABORAÇÃO DE QUEIJO ARTESANAL

Mesmo sendo essencial na cadeia

de alimentação e sem grandes

problemas na produção, o setor de

frutas e hortaliças foi afetado de

alguma forma ou em algum

momento da pandemia da covid-

19. De acordo com o Anuário 2020-

2021, da revista Hortifruti Brasil,

publicada pelo Cepea, da

Esalq/USP, as razões são a queda da

atividade econômica, a restrição

parcial da comercialização e as

mudanças de hábitos de consumo.

cepea.esalq.usp.br
RÚSSIA CRIARÁ TAXA SOBRE EXPORTAÇÕES DE TRIGO
A Rússia, um dos maiores exportadores globais de trigo, planeja impor taxa de 25 euros

por tonelada (30,4 dólares) sobre exportações do produto entre 15 de fevereiro e 30 de

junho. Essa é mais uma das medidas para estabilizar os preços dos alimentos no

mercado interno após o presidente Vladimir Putin ter criticado o aumento nos preços de

pães, farinha, açúcar e óleo de cozinha. Também deve ser imposta uma cota de

exportação de grãos de 17,5 milhões de toneladas no período. br.reuters.com

https://www.youtube.com/watch?v=e14ZhfQYJoc
https://globoplay.globo.com/v/9099599/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb1928en
https://www.tempo.com/noticias/actualidade/a-biodiversidade-do-solo-esta-ameacada-adverte-novo-relatorio-da-fao.html
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/mapa-colhe-sugestoes-sobre-regras-para-a-elaboracao-de-queijo-artesanal
https://www.hfbrasil.org.br/br/revista/acessar/completo/retrospectiva-2020-perspectivas-2021.aspx
https://www.cepea.esalq.usp.br/br/releases/hf-brasil-cepea-pandemia-afeta-mercado-de-hf-em-2020-setor-deve-retomar-investimentos-em-2021.aspx
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN28O1BR-OBRBS

