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EVENTO ONLINE SOBRE LABORATÓRIO DO
AGRO ACONTECE NESTA QUARTA-FEIRA
O Sistema Estadual de Agricultura do Paraná

promove nesta quarta-feira mais um webinar de
sensibilização sobre a implantação do Laboratório de
Inovação i-Lab Agro. Desta vez com a presença do
diretor de Relações Internacionais e Institucionais do
InovaInvest, do Governo do Estado, Giancarlo Rocco, e
do desenvolvedor de Soluções Centradas no Ser
Humano no Sebrae/PR, Ray Ramalhos. O evento será
transmitido pelo canal no Youtube da Escola de
Liderança do Paraná. agricultura.pr.gov.br

CORONAVÍRUS
CASOS NO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 175.423
INTERNADOS: 910
RECUPERADOS: 126.337
ÓBITOS: 4.378
** Informe Epidemiológico
Sesa em 29 de setembro.

da

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

RELATÓRIO SEMANAL DE
PLANTIO E COLHEITA
O Deral disponibilizou no site

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

PORTO DE PARANAGUÁ DESCARREGA MAIS FERTILIZANTES EM MENOR TEMPO

Este ano, o tempo de espera para os navios que chegam para descarregar fertilizantes no
Porto de Paranaguá está menor. De janeiro a agosto, do anúncio da chegada até a
atracação, as embarcações aguardaram, em média, cinco dias. Em 2019, essa espera era de
cerca de nove dias. Quase metade de tudo o que os portos do Paraná importaram, de
janeiro a agosto, este ano, é fertilizante. Foram 6,8 milhões de toneladas de adubos, um
aumento de 4,6%, em relação ao importado no mesmo período de 2019. aen.pr.gov.br
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PREÇOS AO PRODUTOR ATINGEM A MAIOR ALTA
NA SÉRIE HISTÓRICA DO IBGE

Os preços ao produtor no Brasil renovaram a maior
alta da série histórica em agosto. O resultado se
deve principalmente à elevação no custo dos
alimentos e atividades relacionadas ao refino de
petróleo e biocombustíveis, segundo o IBGE. O
Índice de Preços ao Produtor (IPP) subiu 3,28%. Ele

NA MÍDIA
MONEY TIMES – Reportagem sobre o

plantio de soja no Paraná entrevista o
economista do Deral Marcelo Garrido.
moneytimes.com.br
FOLHA DE LONDRINA – Reportagem

reflete a variação de preços de produtos na porta de sobre a técnica de e-commerce no
fábrica, sem impostos e sem frete, de 24 atividades
envio misterioso de sementes ouve o
de indústrias extrativistas e de transformação. Pela

coordenador do programa de

primeira vez, todos tiveram elevação. br.reuters.com

certificação da Adapar, Juliano

FUNDO INTERNACIONAL VAI FINANCIAR PROJETOS
DE INTEGRAÇÃO LAVOURA-PECUÁRIA-FLORESTA

Galhardo. folhadelondrina.com.br
DIÁRIO DOS CAMPOS - O mesmo

assunto pautou reportagem do Diário
dos Campos, que cita o gerente de
Sanidade Vegetal da Adapar, Renato
Rezende Young Blood. dcmais.com.br
SISTEMA FAEP - Reportagem sobre a

proibição da entrada e o trânsito de
bezerras bovinas e bubalinas sem
comprovação de vacina contra a
brucelose cita o gerente de Saúde
Animal da Adapar, Rafael Gonçalves
Dias. sistemafaep.org.br

Um fundo internacional chamado Financiamento
Facilitado para Agricultura Sustentável (Saff, na
sigla em inglês) lançou nesta terça-feira crédito

APROSOJA ROMPE COM ABAG PÓS
ALIANÇA COM ONGS SOBRE
DESMATAMENTO NA AMAZÔNIA

A Associação Brasileira de

para promover maior adoção de sistemas de

Produtores de Soja, descontente

integração lavoura-pecuária-floresta. O Saff

com a atuação da nova gestão da

investirá cerca de US$ 68 milhões

Associação Brasileira do

(aproximadamente R$ 380 milhões) no primeiro

Agronegócio (Abag), rompeu com a

ano, podendo chegar a US$ 1,4 bilhão (cerca de R$
7,9 bi) em 2026. Projeto-piloto prevê propriedades
do Paraná. As fazendas serão selecionadas a partir
de critérios de sustentabilidade. canalrural.com.br

entidade na última semana. O
motivo foi a recente aliança da
Abag com ONGs contra o
desmatamento. brasilagro.com.br
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