23 DE JULHO DE 2020 | EDIÇÃO 83

BOLETIM INFORMATIVO DA
ASSESSORIA DE IMPRENSA
Newsletter da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento
BRASIL PODERÁ EXPORTAR PRODUTOS
TERMOPROCESSADOS DE AVES PARA O EGITO
As autoridades do Egito aprovaram a importação de

CORONAVÍRUS
CASOS NO PARANÁ:

produtos termoprocessados de aves produzidas no
Brasil. Com isso, o Brasil alcançou a marca de 82
mercados externos abertos para produtos
agropecuários desde janeiro de 2019. O Ministério da
Agricultura irá atualizar o Certificado Sanitário
Internacional (CSI) para as plantas já habilitadas para
o mercado egípcio e que, atualmente, embarcam
frango inteiro. O Egito é o 14º principal importador de
carne de frango do Brasil. gov.br/agricultura

CONFIRMADOS: 61.335
INTERNADOS: 1.071
RECUPERADOS: 24.651
ÓBITOS: 1.526
Fonte: Informe Epidemiológico da
Sesa em 23 de julho de 2020.

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

PR CONFIRMA CASO DE SARAMPO
O boletim epidemiológico do

sarampo confirmou hoje (23) um
novo caso da doença no Paraná;
com isso o estado segue em
situação de surto. O caso foi
registrado no município de
Piraquara, Região Metropolitana
de Curitiba. saude.pr.gov.br

SC MANTÉM PROIBIÇÃO DE ENTRADA DE BOVINOS DE OUTROS ESTADOS
A Secretaria de Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural de Santa Catarina
informou que a entrada de bovinos de outros Estados continua proibida, apesar da
Instrução Normativa Nº 48/2020 publicada pelo Ministério da Agricultura, que traz
novas diretrizes para a vigilância de febre aftosa dentro do Programa Nacional de
Vigilância para a Febre Aftosa (Pnefa). Segundo a lei estadual, fica vedado o ingresso
de animais vacinados contra a febre aftosa. Só está autorizado o ingresso de bovinos
e bubalinos nascidos ou de outra zona livre de febre aftosa sem vacinação
reconhecida pela OIE. agricultura.sc.gov.br
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OFERTA REDUZIDA
SUÍNO, DIZ CEPEA

IMPULSIONA

PREÇO

DO

Depois de caírem com força entre março e abril, os
valores do suíno vivo iniciaram um movimento de
recuperação em todas as praças acompanhadas pelo
Cepea. Neste mês, a alta nas cotações tem sido
intensificada pela baixa oferta de animais em peso
ideal para abate. Do lado da demanda, a reabertura
parcial do comércio em importantes regiões
consumidoras em junho segue favorecendo a procura
por carne suína. cepea.esalq.usp.br

INDÚSTRIA AVÍCOLA INVESTIU R$ 100 MILHÕES
CONTRA A COVID-19
A indústria avícola paranaense investiu cerca de R$
100 milhões no combate ao novo coronavírus, de
acordo com estimativa do Sindicato das Indústrias

NA MÍDIA
PARANA CENTRO – Reportagem
sobre a colheita do milho safrinha
cita os técnicos do Deral Edmar
Gervásio, Jovir Ésser e Jean Marie
Ferrarini. oparana.com.br
TRIBUNA DO INTERIOR -Matéria fala
de videoconferência que será
realizada na noite desta quinta-feira,
com a participação do doutor em
agronomia e servidor do IDR-Paraná,
Claudinei Antonio Minchio.
tribunadointerior.com.br

MÁQUINA HOLANDESA FARÁ
SEXAGEM IN OVO
A startup de biotecnologia In Ovo,

de Produtos Avícolas do Estado do Paraná

de Leiden, na Holanda, espera

(Sindiavipar). De janeiro a junho, foram abatidas

iniciar, até o final do ano, a

984,7 milhões de aves no Estado, 7,1% maior que o

comercialização de uma máquina

mesmo período de 2019. sindiavipar.com.br

de triagem de alto rendimento

GOVERNO FEDERAL VAI REPASSAR R$ 600 MIL para sexagem no ovo, que resolva
PARA RS COMBATER NUVEM DE GAFANHOTOS
o problema de descarte. A
O Ministério da Agricultura deve liberar nos próximos

dias R$ 600 mil para o Rio Grande do Sul para ajudar
na prevenção e combate à nuvem de gafanhotos que
está na província argentina de Entre Ríos, a cerca de
98 quilômetros de Barra do Quaraí (RS) - a menor

estimativa é de que são abatidos
de 6 a 7 bilhões de pintainhos ao
ano, com gastos de mais de US$
70 milhões em mão de obra e
energia para incubar e fazer a

distância para o Brasil desde maio. agricultura.rs.gov.br sexagem nos ovos. agrolink.com.br

PREÇO MÉDIO DA SOJA SOBE ATÉ 29% NO 1º SEMESTRE, DIZ DATAGRO

Os produtores brasileiros de soja tiveram resultado positivo no primeiro semestre deste
ano, com preços médios para o produto entre 27% e 29% superiores em relação ao mesmo
período de 2019, considerando quatro das principais praças de negociação do País. O
levantamento foi realizado pela Consultoria Datagro. revistagloborural.globo.com

DEMANDA AGRÍCOLA CHINESA DEVE DOBRAR ATÉ 2050

A China deverá dobrar sua demanda por produtos agrícolas até 2050. Segundo o
ministro conselheiro Qu Yuhui, da Embaixada da China no Brasil, no caso da carne
bovina, as importações serão duplicadas já em 2027. O Brasil tem papel determinante
para atender o crescimento, com participação de 30%. noticiasagricolas.com.br
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