
CORONAVÍRUS

 CASOS NO PARANÁ:

               CONFIRMADOS: 480.128            

               INTERNADOS: 1.338

               RECUPERADOS: 352.162             

               ÓBITOS: 8.811

Fonte: Informe Epidemiológico da  Sesa
em 12 de janeiro de 2021. 

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

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

O programa Paraná Trifásico implantou 2.807

quilômetros de redes no meio rural do Estado até o

final de 2020. Esse resultado supera em 12% a previsão

para o ano, que era de 2,5 mil quilômetros. O

investimento foi de R$ 261 milhões. Para este ano, a

estimativa é construir mais 3 mil quilômetros de redes,

aumentando para 4,5 mil quilômetros em 2022 e de 5

mil em cada ano entre 2023 e 2025. aen.pr.gov.br
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PESQUISA MOSTRA SATISFAÇÃO DE AGRICULTORES
FAMILIARES COM O PROGRAMA DE MERENDA

PARANÁ TRIFÁSICO JÁ IMPLANTOU MAIS DE
2,8 MIL QUILÔMETROS DE REDES NO CAMPO

Uma pesquisa realizada pela Fundepar apontou alto

grau de satisfação das organizações da agricultura

familiar que forneceram alimentos para a merenda

escolar em 2020. Cerca de 80% das 167 organizações,

que englobam 25 mil famílias, participaram da

pesquisa e 95% disseram ter sido muito importante o

programa. aen.pr.gov.br

NA MÍDIA

SISTEMA FAEP – Site traz

reportagem sobre Paraná livre da

febre aftosa sem vacinação, com

entrevista do gerente de Saúde

Animal da Adapar, Rafael Gonçalves

Dias. sistemafaep.org.br

TNONLINE - Matéria cita a visita do

prefeito de Ivaiporã ao secretário

Norberto Ortigara para debater

melhorias em estradas rurais.

tnonline.uol.com.br

TRIBUNA DO INTERIOR - Site

destaca entrega do programa Trator

Solidário em Barbosa Ferraz e cita o

extensionista do IDR-Paraná no

município, Marcelo Agenciano.

tribunadointerior.com.br

Está disponível no site da Seab o relatório semanal de

plantio e colheita, que mostra a situação das lavouras

de batata, feijão, milho e soja. agricultura.pr.gov.br

RELATÓRIO SEMANAL DE PLANTIO E COLHEITA

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-01/informe_epidemiologico_12_01_2021.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Sesa-registra-8927-novos-casos-e-116-obitos-no-boletim-de-hoje
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=110455&tit=Copel-instala-28-mil-quilometros-de-rede-trifasica-no-campo
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=110460&tit=Pesquisa-aponta-impacto-de-compra-da-agricultura-familiar-durante-a-pandemia
https://sistemafaep.org.br/mesmo-com-pandemia-pr-mantem-cronograma-para-a-chancela-de-area-livre-de-aftosa-sem-vacinacao/
https://tnonline.uol.com.br/noticias/vale-do-ivai/ivaipora/carlos-gil-apresenta-projeto-de-pedras-irregulares-a-norberto-ortigara-513642
https://tribunadointerior.com.br/regiao/produtor-de-barbosa-ferraz-recebe-o-1-trator-solidario-do-municipio
http://www.agricultura.pr.gov.br/system/files/publico/Safras/plantio_colheita.pdf
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PORTO DE PARANAGUÁ EMBARCA BIOMASSA
DO BAGAÇO DE CANA PARA O REINO UNIDO

Em 2020, o Banco Regional de Desenvolvimento do

Extremo Sul (BRDE) desenvolveu o Programa BRDE

Labs no Paraná, em parceria com a Hotmilk,

aceleradora da Pontifícia Universidade Católica do

Paraná e apoio de cooperativas groindustriais

paranaenses. O objetivo do projeto foi selecionar

startups com soluções para parceiros, clientes e fundos

de investimento. No Product Lab Final Pitch, em

outubro, foram selecionadas dez com foco no

agronegócio: Manfing, PecSmart, Silos, Haka Bio

Processos, Extractify, Ylive, Transcender, Tecexpert,

Agroraptor e Traive.aen.pr.gov.br

O aumento das exportações do

agronegócio brasileiro e a queda

das importações resultaram em

um   saldo superavitário de US$

87,76 bilhões para o setor em

2020. O desempenho representa

aumento de 5,6% em

comparação com o ano anterior,

quando o superávit foi de US$

83,08 bilhões, informa o

Ministério da Agricultura.

broadcast.com.br

BRASIL TEM SUPERAVIT DE
US$ 87,76 BILHÕES NO AGRO

O Porto de Paranaguá encerrou, nesta terça-feira, o

carregamento de pellets de bagaço de cana-de-açúcar

nos porões do navio Marina Prince. Foi o primeiro

embarque desse produto que vai atender o mercado

do Reino Unido na geração de energia sustentável. O

bagaço de cana exportado por Paranaguá veio de São

Paulo. O Paraná instituiu o programa Paraná Energia

Rural Renovável para aproveitar dejetos agropecuários,

entre eles o bagaço de cana, para produção de energia.

aen.pr.gov.br

BRDE LABS UNE SOLUÇÕES DE STARTUPS A
NECESSIDADES DO AGRONEGÓCIO

SETOR DE ENERGIA SOLAR DEVE
CRESCER 27% NESTE ANO
O setor de energia solar vive um

crescimento exponencial no Brasil,

com uma taxa de cerca de 450

novas empresas por mês, segundo

mapeamento do Portal Solar,

maior marketplace do segmento

no País. A perspectiva é chegar no

fim do ano com aproximadamente

5,4 mil companhias entrantes no

mercado fotovoltaico nacional,

que vai corresponder a um

crescimento de 27% no volume

atual de organizações no

segmento, hoje com 20 mil.

agrolink.com.br

http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=110463&tit=BRDE-Labs-une-solucoes-de-startups-as-necessidadesde-cooperativas-agroindustriais
http://broadcast.com.br/cadernos/agro/?id=UitEcWJ3YW5qaStGRlF6UDlpekVQQT09
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=110464&tit=Biocombustivel-de-bagaco-de-cana-e-exportado-pelo-Porto-de-Paranagua
https://www.agrolink.com.br/noticias/setor-da-energia-solar-deve-crescer-27--neste-ano_444753.html

