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CORONAVÍRUS
CASOS NO PARANÁ*:

CONFIRMADOS: 96.697

INTERNADOS: 1.087

RECUPERADOS: 58.064

ÓBITOS: 2.488

* Fonte: Informe Epidemiológico da Sesa em 12 de agosto. Leia mais: www.saude.pr.gov.br

PARANÁ CONQUISTA RECONHECIMENTO NACIONAL DE ÁREA LIVRE
DE FEBRE AFTOSA SEM VACINAÇÃO
O Paraná obteve reconhecimento nacional de

Área Livre de Febre Aftosa sem Vacinação, uma
conquista histórica para o setor agropecuário. A
ministra da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento Tereza Cristina assinou nesta
terça-feira (11) a Instrução Normativa nº52, que
concede o título ao Paraná, Acre, Rio Grande do
Sul, Rondônia, e regiões dos Estados do
Amazonas e de Mato Grosso. A IN passa a
vigorar em 1º de setembro. A medida deixa o
Paraná mais perto do reconhecimento
internacional pela OIE. agricultura.pr.gov.br

PREÇO DAS TERRAS NO PARANÁ CRESCEU CERCA DE 12% ESTE ANO
Os preços das terras agricultáveis no Paraná cresceram,
em média, 12% este ano em relação ao ano passado.
Esse percentual foi influenciado pela variação do preço
da soja, que é o principal preço de referência na
comercialização das terras no Estado.O levantamento
foi feito em março/2020 pelo Deral e pode ser usado por
muitos proprietários como parâmetro na declaração do
Imposto Territorial Rural (ITR). agricultura.pr.gov.br
Instagram:@seabparana Facebook.com/seabpr Contato: imprensa@seab.pr.gov.br

INSCRIÇÕES PARA PENSE AGRO TERMINAM NO
PRÓXIMO DOMINGO
As inscrições para o Pense Agro, hackaton online da
Escola Agrícola 4.0, terminam neste domingo. A
maratona de inovação será realizada entre 21 e 23 de
agosto e é voltada para estudantes de colégios agrícolas
paranaenses, mas a participação também é aberta a
professores, pesquisadores e profissionais da agricultura
ou da inovação. aen.pr.gov.br

EXPORTAÇÕES CRESCEM 14% NOS PORTOS DO PR

As exportações pelos portos do Paraná somaram 21,8
milhões de toneladas de janeiro a julho de 2020,
volume 14% maior que no mesmo período do ano
anterior. As importações, por sua vez, foram de 11,45
milhões de toneladas e também tiveram alta. O
agronegócio é o maior responsável pelo resultado. O
Paraná é o primeiro em exportação de óleo vegetal e
frango congelado, e o segundo em soja, farelo, açúcar,
papel, carne e álcool. aen.pr.gov.br

NA MÍDIA
GAZETA DO POVO - Reportagem

sobre o reconhecimento do Paraná
como Área Livre de Febre Aftosa sem
Vacinação ouviu o secretário
Norberto Ortigara.
gazetadopovo.com.br
NOTÍCIAS AGRÍCOLAS - Matéria

sobre a colheita do milho no Paraná
cita o analista do Deral Edmar
Gervásio.
noticiasagricolas.com.br
OCEPAR - Site cita videoconferência

sobre defesa agropecuária que
contou com a participação do
secretário Norberto Ortigara e do
diretor-presidente da Adapar Otamir
Cesar Martins.
paranacooperativo.coop.br
FAEP - Reportagem sobre manejo

integrado de pragas cita o
coordenador estadual do projeto
grãos do IDR-Paraná Edivan José
Possamai.
sistemafaep.org.br
TRIBUNA DA REGIÃO - Jornal

destaca visita do secretário Norberto
Ortigara a Goioerê.
tribunadaregiao.com.br

AUXÍLIO EMERGENCIAL AUMENTOU RENDA NO BRASIL RURAL, DIZ ESTUDO
O auxílio emergencial oferecido pelo governo federal aumentou a renda e reduziu a
pobreza no Brasil rural. A análise feita pelo Centro de Estudos Avançados em Economia
Aplicada (Cepea/Esalq/USP), no documento Coronavírus e o Agronegócio, mostra que, em
maio, 64% da população rural do País teve acesso ao benefício e, em junho, 68%. Nas
famílias mais pobres, a renda média foi de R$ 956 em junho, valor 362% superior ao da
renda habitual, de R$ 264. cepea.esalq.usp
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