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NO PARANÁ, VAZIO SANITÁRIO DA SOJA
TERMINARÁ NA PRÓXIMA QUINTA-FEIRA
Após três meses de vigência, o período do Vazio
Sanitário da soja acaba no dia 10 (quinta-feira),
quando o plantio do grão estará liberado em todo o
Estado. O Vazio Sanitário é uma medida de manejo
agrícola prevista em legislação fitossanitária adotada
pela Adapar (Agência de Defesa Agropecuária do
Paraná). O objetivo é conter o avanço da ferrugem da
soja, doença que se não for controlada de forma
adequada pode causar prejuízos econômicos de até
90% à cultura da soja no Estado. agricultura.pr.gov.br

CORONAVÍRUS
CASOS NO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 138.293
INTERNADOS: 1.024
RECUPERADOS: 95.386
ÓBITOS: 3.467
Fonte: Informe Epidemiológico da
Sesa em 4 de setembro.
Leia mais: www.saude.pr.gov.br

MORRE O EX-SECRETÁRIO DA
AGRICULTURA ROULIEN BASAGLIA
O ex-secretário da Agricultura do

Paraná (1971 a 1973), Roulien
Basaglia, morreu nesta quintafeira, aos 86 anos, vítima de
complicações da covid-19. Em seu
período à frente do órgão, foi
criado o Iapar. agricultura.pr.gov.br

BOLETIM AGROPECUÁRIO DESTACA RETOMADA DO PLANTIO DE MANDIOCA
A retomada do plantio da mandioca, favorecida pelas
condições climáticas, é destaque do Boletim
Semanal de Conjuntura Agropecuária, feito pelos
técnicos do Deral. O documento traz, também, entre
outros assuntos, informações sobre as consequências
das chuvas, da queda de temperatura e das geadas
observadas na segunda metade de agosto para a
olericultura. agricultura.pr.gov.br
Instagram:@seabparana Facebook.com/seabpr Contato: imprensa@seab.pr.gov.br

VOLUME DE SOJA EXPORTADO EM 2020 POR
PARANAGUÁ JÁ SUPERA O DO ANO PASSADO

NA MÍDIA

O volume de soja embarcado pelo Corredor de

CBN – O secretário Norberto

Exportação do Porto de Paranaguá nos últimos

Ortigara concedeu entrevista

oito meses já supera em 5,1% o total exportado em

para falar sobre a agropecuária

2019. De janeiro a agosto, foram exportadas quase

paranaense. cbncuritiba.com

11,15 milhões de toneladas de grão. No ano passado
inteiro, foram pouco mais de 10,6 milhões de

EMBRAPA - O coordenador do

toneladas da oleaginosa embarcadas pelo

Projeto Grãos do IDR-Paraná,

complexo. agricultura.pr.gov.br

Edivan Possamai, participou de

BR AMEAÇA RECORRER À OMC CONTRA FILIPINAS

uma live sobre tecnologias para

O governo brasileiro voltou a pedir que a República
das Filipinas retire imediatamente o embargo às
importações de carne de frango, alegadamente
por risco de contaminação com o novo
coronavírus. As Filipinas são o único país a ainda
impor restrição. Se o embargo não for removido ou
não for apresentada justificativa científica para a
restrição, o Brasil ameaça recorrer à Organização
Mundial do Comércio. agricultura.gov.br

GOVERNO DE SÃO PAULO PRETENDE FECHAR 574
CASAS DE AGRICULTURA
A Associação Paulista de Extensão Rural, que

reúne profissionais que atuam com assistência
técnica e extensão rural, recorreu ao Ministério
Público do Estado (MP-SP) para ter acesso ao
plano de reestruturação da Secretaria de
Agricultura, que prevê o fechamento de órgãos
ligados a ações de desenvolvimento rural e Defesa
Agropecuária, sob a justificativa de compensar um
deficit orçamentário. dinheirorural.com.br

produção de soja. facebook.com
TV TAROBÁ - Reportagem

destacou a adesão do município
de Cascavel ao selo Susaf-PR.
youtube.com
TV TAROBÁ- O engenheiro

agrônomo do Deral Carlos Hugo
Godinho concedeu entrevista
sobre os efeitos da geada na
produção de trigo. youtube.com
PARANÁ CENTRO - Jornal

destaca o apoio à produção de
erva-mate na região Oeste e ouve
a engenheira florestal do IDRParaná, Vivian Rank.
jornal.paranacentro.com.br

EUROPA CONDICIONA ACORDO COM MERCOSUL A QUEDA NO DESMATAMENTO
Reportagem do Broadcast Agro mostra que autoridades europeias entendem que a

não reversão no avanço de desmatamento da Floresta Amazônica pode ser obstáculo
para assinatura do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. O documento
finalizado após 20 anos de negociação precisa ser ratificado pelos parlamentares dos
blocos. A pauta ambiental tem assumido uma posição central na agenda política da
União Europeia. broadcast.com.br
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