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CORONAVÍRUS
CASOS NO PARANÁ:

LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO I-LAB AGRO
TRATARÁ DA EXPERIÊNCIA DA ENAP

O Sistema Estadual de Agricultura do Paraná realiza,
nesta quarta-feira (16), mais um webinário de

CONFIRMADOS: 154.168
INTERNADOS: 1.092
RECUPERADOS: 108.879
ÓBITOS: 3.878

sensibilização sobre a implantação do Laboratório de
Inovação i-Lab Agro. Nesta edição, será apresentada a
experiência pioneira da Escola Nacional de
Administração Pública. O i-Lab Agro será o primeiro
laboratório voltado ao tema agro dentro do setor
público brasileiro. O evento será transmitido pelo
Youtube da Escola de Liderança. agricultura.pr.gov.br

Fonte: Informe Epidemiológico da
Sesa em 15 de setembro.
Leia mais: www.saude.pr.gov.br

RELATÓRIO SEMANAL DE
PLANTIO E COLHEITA

Está disponível no site da
Secretaria o relatório resumido
da evolução de plantio e
colheita no Paraná, que mostra
a situação das lavouras de
batata, feijão, milho, soja, café,
cevada e trigo.
agricultura.pr.gov.br

ANVISA MANTÉM DATA DE 22 DE SETEMBRO PARA BANIMENTO DO PARAQUATE
Por três votos a dois, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) manteve a

decisão pelo banimento do ingrediente ativo Paraquate no Brasil, previsto para entrar em
vigor a partir do próximo dia 22 de setembro, conforme as regras da Resolução da
Diretoria Colegiada (RDC) 177/2017. Com isso, o produto não poderá ser produzido ou
usado no país, assim como também ficará proibida a importação desse ingrediente ativo.
A decisão foi tomada durante a 18ª Reunião da Diretoria Colegiada (Dicol), realizada nesta
terça-feira (15). portal.anvisa.gov.br
Instagram:@seabparana Facebook.com/seabpr Contato: imprensa@seab.pr.gov.br

IMPORTAÇÕES DE ARROZ PELO BR DISPARAM

As importações de arroz pelo Brasil dispararam

310,9% nos primeiros dias de setembro, para 864,3
toneladas ao dia, na comparação com a média
diária registrada no mesmo mês do ano passado,
enquanto os preços de importação atingiram US$
337,3 por tonelada, alta de 27,52%. Para garantir a
oferta, o governo federal isentou cota de tarifa para
400 mil toneladas até o fim do ano. br.reuters.com

VALOR DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA DO BRASIL
NESTE ANO ESTÁ ESTIMADO EM R$ 771,4 BILHÕES
As estimativas calculadas pelo Ministério da
Agricultura para o Valor Bruto da Produção
Agropecuária de 2020, a partir das informações de
agosto sobre alguns produtos principais, são de R$
771,4 bilhões, valor 10,1% superior ao de 2019. As
lavouras resultaram em R$ 519 bilhões - 67,3% do

NA MÍDIA
SISTEMA FAEP – Reportagem

sobre o início da safra 2020/21 no
Paraná cita os técnicos do Deral
Marcelo Garrido, Edmar Gervásio,
Carlos Hugo Godinho e Carlos
Alberto Salvador.
sistemafaep.org.br
SISTEMA FAEP - O site também

publicou reportagem sobre o
Projeto Água Limpa e entrevistou
o extensionista do IDR-Paraná
Ricardo Augusto da Silva.
sistemafaep.org.br

VBP, e a pecuária, em R$ 252,3 bilhões, ou 32,7% do EMBRAPA TEM CORTE DE R$ 119 MI
O ajuste fiscal do governo federal
VBP. gov.br/agricultura
* Considerando a metodologia adotada pelo Deral, que deverá atingir a Empresa Brasileira
inclui cerca de 350 produtos, o VBP do Paraná pode

de Pesquisa Agropecuária

ultrapassar R$ 110 bilhões.

(Embrapa), com corte de R$ 119
milhões. No total, o corte
orçamentário da União será de R$
240 milhões com vistas a suportar
gastos durante a pandemia. Para
se ter uma ideia, este ano já foram
utilizados R$ 200 milhões em
pesquisa e inovação. Para 2021, a
verba pode ser de apenas R$ 56
milhões. agrolink.com.br

MT E MS TAMBÉM AGUARDAM CHUVAS PARA INICIAR O PLANTIO DA SOJA

O vazio sanitário da soja terminou nesta terça-feira em Mato Grosso e Mato Grosso do
Sul, mas os produtores ainda devem aguardar a chegada das chuvas para iniciar o
plantio. As previsões são de que elas ocorram somente na última semana de setembro.
A data limite de plantio é 31 de dezembro. No Paraná, o vazio sanitário terminou na
última quinta-feira, mas a falta de chuvas também prejudica o início da plantação.
noticiasagricolas.com.br
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