
CORONAVÍRUS

   CASOS NO PARANÁ:

  

             CONFIRMADOS: 170.118

             INTERNADOS: 1.094

             RECUPERADOS: **

       ÓBITOS 4.275

** Número não divulgado até as
18 horas de 25 de setembro.

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

A Secretaria de Estado da Agricultura e

Abastecimento divulgou relatório mensal de

acompanhamento da safra nesta sexta-feira (25),

relativa ao mês de setembro, que estima uma

produção de 24,3 milhões de toneladas para a safra de

grãos de verão 2020/21, e 40,8 milhões de toneladas

para a safra total de grãos 2019/20 que está em fase

de encerramento. O Paraná começa a plantar a safra

de grãos de verão 2020/21 mas a continuidade do

clima seco, que se configurou na maior estiagem dos

últimos 100 anos, segundo o Simepar, é a maior

preocupação dos produtores. agricultura.pr.gov.br

O início da colheita da cevada, um dos grãos de inverno importantes no Paraná, já

começou e é o destaque do Boletim Semanal de Conjuntura Agropecuária, referente à

semana de 20 a 25 de setembro. O documento, produzido por técnicos do Departamento

de Economia Rural (Deral), da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento, também

analisa a situação de outras culturas do Estado. Entre os grãos de inverno produzidos no

Paraná, a cevada tem boa representatividade. Neste ano, os produtores ocuparam 63.058

hectares com a cultura. agricultura.pr.gov.br
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BOLETIM AGROPECUÁRIO DESTACA O INÍCIO DA COLHEITA DA CEVADA

SEAB DIVULGA RESOLUÇÃO SOBRE
RETORNO À ATIVIDADE PRESENCIAL
A Resolução nº 071, enviada

nesta sexta-feira aos servidores

via Expresso, dispõe sobre as

especificidades da retomada

das atividades presenciais no

âmbito da Seab, a partir de

segunda-feira (28), e as

exceções que viabilizam o

teletrabalho. 

https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Parana-divulga-2165-confirmacoes-e-39-mortes-pela-Covid-19
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Mais-de-170-mil-paranaenses-ja-foram-diagnosticados-com-Covid-19-no-Parana
http://www.agricultura.pr.gov.br/system/files/publico/Safras/resumo_pss.pdf
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Parana-devera-produzir-40-milhoes-de-toneladas-de-graos
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Boletim-agropecuario-destaca-o-inicio-da-colheita-da-cevada
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/


NA MÍDIA

SISTEMA OCEPAR - Matéria cita

participação do secretário Norberto

Ortigara em um Fórum no dia 30 de

setembro sobre tendências do agro.

paranacooperativo.coop.br

CBN MARINGÁ – Reportagem sobre

as sementes enviadas pelos Correios

cita o coordenador do programa de

certificação da Adapar, Juliano

Farinacio Galhardo. cbnmaringa.com

JORNAL DO OESTE – Jornal fala

sobre o atraso no plantio de soja

devido à estiagem e entrevista a

agrônoma do Deral Jean Marie

Ferrarini. jornaldooeste.com.br

CANAL DO BOI - Reportagem sobre

irrigação ouviu o secretário Norberto

Ortigara. youtube.com (a partir dos

18m25).

A empresa paranaense Aquabel,

maior produtora brasileira de

alevinos e juvenis de tilápia, foi

incorporada pela AquaGenetics

do Brasil. A marca da empresa

sediada em Rolândia continua,

mas a distribuição será feita pela

multinacional. agrolink.com.br
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MOAGEM DE CANA-DE-AÇÚCAR CRESCE 4,5% 
A quantidade de cana-de-açúcar processada pelas

usinas do Centro-Sul totalizou 44,39 milhões de

toneladas na primeira metade deste mês, aumento

de 12,08% sobre o apurado na mesma quinzena de

2019. No acumulado da safra 2020/21, a moagem

somou 459,45 milhões de toneladas, crescimento

de 4,56%. O Paraná é um dos responsáveis pela

recuperação em setembro. unica.com.br

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL É DESAFIO E CHAVE
PARA RECUPERAÇÃO NA AMÉRICA LATINA
A transformação digital pode ajudar a América

Latina e Caribe a se recuperar mais rapidamente da

crise da covid-19. Essa é a conclusão do Latin

American Economic Outlook (LEO) 2020, das

Nações Unidas. No entanto, o relatório alerta que o

caminho será difícil: em 2018, 68% da população a

usava regularmente, abaixo da média dos países da

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento

Econômico, de 84%. cepal.org

PRODUTORA DE ALEVINOS  DO PR É
INCORPORADA POR MULTINACIONAL

MAPA PRORROGA VALIDADE DE DECLARAÇÕES DE
APTIDÃO AO PRONAF 
O Ministério da Agricultura prorrogou por até seis

meses o prazo de validade das Declarações de

Aptidão ao Pronaf (DAP), devido à pandemia. A

Portaria n.º 129 estabelece a prorrogação das

declarações com vencimento entre 24 de setembro

e 31 de dezembro de 2020. As que expiram entre 1.º

de janeiro e 31 de março de 2021 terão validade

estendida por três meses. agricultura.gov.br

ERRATA:  No Boletim de 24/09, no texto sobre

a pesquisa do IBGE, onde se diz que “o Brasil

perdeu 490 mil metros quadrados de

vegetação natural”, o correto é “490 mil

quilômetros quadrados".

http://www.paranacooperativo.coop.br/ppc/index.php/sistema-ocepar/comunicacao/2011-12-07-11-06-29/ultimas-noticias/130372-mercado-forum-vai-discutir-tendencias-do-agro-para-a-safra-202021
https://www.cbnmaringa.com.br/noticia/maringa-planta-que-nasceu-de-semente-da-china-e-recolhida-para-testes
https://jornaldooeste.com.br/toledo/estiagem-atrasa-o-plantio-da-soja
https://www.youtube.com/watch?v=CzDfVJ1CUNI
https://www.agrolink.com.br/noticias/maior-produtora-de-alevinos-e-incorporada-por-multinacional_440110.html
https://unica.com.br/noticias/moagem-acumulada-cresce-45-na-safra-20-21/
https://www.cepal.org/en/publications/46030-latin-american-economic-outlook-2020-digital-transformation-building-back-better
https://www.cepal.org/en/pressreleases/latin-america-and-caribbean-digital-transformation-key-recovery-and-building-back
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-129-de-23-de-setembro-de-2020-279184010
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/mapa-anuncia-nova-prorrogacao-na-validade-das-declaracoes-de-aptidao-do-pronaf

