
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

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
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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

PARANÁ CONQUISTA RECONHECIMENTO NACIONAL DE ÁREA LIVRE
DE FEBRE AFTOSA SEM VACINAÇÃO
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PREÇO DAS TERRAS NO PARANÁ CRESCEU CERCA DE 12% ESTE ANO

http://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-08/INFORME-EPIDEMIOLOGICO-12-08-2020.pdf
http://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Parana-chega-96697-casos-e-2488-mortes-pela-Covid-19
http://www.agricultura.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-08/instrucao_normativa_n_52_de_11_de_agosto_de_2020_1.pdf
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Parana-conquista-reconhecimento-nacional-de-Area-Livre-de-Aftosa-sem-Vacinacao
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Preco-das-terras-no-Parana-cresceu-cerca-de-12-este-ano
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/


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
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NA MÍDIA

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

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

AUXÍLIO EMERGENCIAL AUMENTOU RENDA NO BRASIL RURAL, DIZ ESTUDO

https://www.gazetadopovo.com.br/parana/ministerio-agricultura-declara-parana-area-livre-febre-aftosa-sem-vacinacao/
https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/milho/265829-colheita-do-milho-avanca-para-51-do-total-no-parana-diz-deral.html#.XzRXDcBKjIV
http://www.paranacooperativo.coop.br/ppc/index.php/sistema-ocepar/comunicacao/2011-12-07-11-06-29/ultimas-noticias/129526-defesa-agropecuaria-questoes-ligadas-a-sanidade-animal-sao-discutidas-em-videoconferencia
https://sistemafaep.org.br/curso-do-mip-do-senar-pr-passa-a-usar-aplicativo-de-celular-na-safra-2020-21/#:~:text=Not%C3%ADcias%2C%20SENAR%2DPR-,Curso%20do%20MIP%20do%20SENAR%2DPR%20passa%20a%20usar%20aplicativo,celular%20na%20safra%202020%2F21&text=Um%20aplicativo%20de%20celular%20desenvolvido,visualizar%20dados%20das%20lavouras%20paranaenses.
https://tribunadaregiao.com.br/noticias/artigo/secretario-norberto-ortigara-anunciou-10km-de-pedras-irregulares
https://www.cepea.esalq.usp.br/upload/kceditor/files/Cepea_Especial_Coronav%C3%ADrus_e_o_Agro_vol_9.pdf
https://www.cepea.esalq.usp.br/br/releases/especial-cepea-em-meio-a-pandemia-auxilio-emergencial-aumenta-a-renda-e-reduz-a-pobreza-no-brasil-rural.aspx
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=108322&tit=Inscricoes-para-o-Pense-Agro-terminam-neste-domingo
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=108316&tit=Portos-paranaenses-registram-aumento-de-14-nas-exportacoes

