
CORONAVÍRUS

   CASOS NO PARANÁ:

  

             CONFIRMADOS: 178.886

             INTERNADOS: 975

             RECUPERADOS: 132.065

       ÓBITOS: 4.483

** Fonte: Informe Epidemiológico
da Sesa em 1 de outubro de 2020.

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

Previsões de analistas de mercado experientes

apontam para uma boa produção e comercialização

de grãos, favorável aos produtores também na safra

2020/21, apesar da maior estiagem dos últimos anos.

O secretário estadual da Agricultura e do

Abastecimento, Norberto Ortigara, destacou que o

período está beneficiando o setor produtivo com a

elevação nos preços dos principais produtos – soja e

milho – e que o VBP do ano que vem pode crescer

acima de 15% em decorrência dos bons preços

obtidos pelos produtores na comercialização da safra

2019/20. O tema foi abordado na quarta-feira (30) em

uma live transmitida pelo canal Paraná Cooperativo

no Youtube. agricultura.pr.gov.br

A partir desta quinta-feira (01), os sites das instituições

incorporadas para a criação do Instituto de

Desenvolvimento Rural do Paraná-Iapar-Emater (IDR-

Paraná) foram desativados. O novo endereço é

www.idrparana.pr.gov.br
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IDR-PARANÁ LANÇA NOVO SITE

COPACOL INICIA EXPORTAÇÃO
DE TILÁPIA RESFRIADA AOS EUA
Considerada a maior produtora

de tilápias da América Latina, a

Copacol avança na conquista de

novos mercados e agora inicia a

exportação de filés resfriados

para os Estados Unidos. A

terceira carga do produto será

transportada na próxima

semana até Miami, onde chega

até redes supermercadistas. Os

embarques são semanais com

metas de crescimento. Na

quinta-feira passada, os clientes

norte-americanos receberam a

segunda remessa de filés de

tilápia Copacol.

paranacooperativo.coop.br

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-10/INFORME_EPIDEMIOLOGICO_01_10_2020%20.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Parana-confirma-63-mortes-e-1590-novos-casos-de-Covid-19
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Sesa-informa-1879-casos-novos-e-42-mortes-pela-Covid-19
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Analistas-discutem-comercializacao-de-graos-e-influencia-do-clima-na-safra-202021
http://www.idrparana.pr.gov.br/
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
http://www.paranacooperativo.coop.br/ppc/index.php/sistema-ocepar/comunicacao/2011-12-07-11-06-29/ultimas-noticias/130429-copacol-cooperativa-inicia-exportacao-de-tilapia-resfriada-aos-eua


NA MÍDIA

SISTEMA OCEPAR - Reportagem
destaca o Fórum online sobre a

safra 2020/21 e cita a participação

do secretário Norberto Ortigara.

paranacooperativo.coop.br

CAMPOS GERAIS RURAL - Site

publica entrevista com o

economista do Deral no núcleo

regional de Ponta Grossa, Luiz

Alberto Vantroba, sobre o Valor

Bruto da Produção. youtube.com

BAND PARANÁ- Reportagem  

 sobre a moradora de Maringá que

plantou sementes recebidas por

encomenda entrevista a

supervisora da Adapar Ana Paula

Moser e o engenheiro agrônomo

Bruno Canaver. facebook.com

BAND PARANÁ -A mesma

emissora veiculou reportagem

para orientar sobre as sementes

desconhecidas e entrevistou o

gerente de Sanidade Vegetal

Renato Rezende. facebook.com

O Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA) liberou cadernos de

boas práticas de curto e médio prazo baseados em estudos de sete países da América

Latina e Caribe, entre eles o Brasil, que mantiveram ativos os sistemas agroalimentares e

garantiram a segurança alimentar durante a pandemia. No caso do Brasil, são citados o

Distrito Federal e sete estados, incluindo o Paraná, com destaque para as feiras livres e o

serviço drive-thru. iica.int

UNIÃO EUROPEIA EMITE ALERTA PARA PAÍSES
MEMBROS SOBRE NOVO SURTO DE GRIPE AVIÁRIA
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TENDÊNCIA DE QUEDA NO NÚMERO DE OCUPADOS
NO AGRO FOI INTERROMPIDA
Pesquisa do Centro de Estudos Avançados em

Economia Aplicada (Cepea) mostra que a tendência

de redução de pessoas ocupadas na agropecuária

foi interrompida no trimestre encerrado em julho. A

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios

Contínua, do IBGE, apontou 8,049 milhões de

pessoas ocupadas, alta de quase 1% frente ao

trimestre móvel anterior. cepea.esalq.usp.br

A União Europeia fez um alerta na quarta-feira (30)

aos 27 países-membros para que reforcem as

medidas de vigilância e de prevenção para evitarem

possíveis surtos de gripe aviária - isso já em meio à

pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2). O

alarme vem após uma série de focos de gripe aviária

ter sido registrada nos últimos meses entre aves

selvagens e galinhas na Rússia ocidental e no

Cazaquistão. noticias.uol.com.br

INSTITUTO RELATA CASOS DE PAÍSES QUE FORTALECERAM SEGURANÇA ALIMENTAR

VALOR DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA ATINGE R$ 361
BILHÕES EM 2019 E BATE NOVO RECORDE, DIZ IBGE
O valor da produção das principais culturas agrícolas

do país atingiu R$ 361 bilhões em 2019, superando

em 5,1% o recorde alcançado no ano anterior. O

milho, o algodão e a cana-de-açúcar foram os

principais produtos que influenciaram esse

crescimento. no ranking de participação no valor da

produção agrícola nacional. Os dados são da

Pesquisa Agrícola Municipal (PAM), divulgada hoje

(1) pelo IBGE. agenciadenoticias.ibge.gov.br

http://www.paranacooperativo.coop.br/ppc/index.php/sistema-ocepar/comunicacao/2011-12-07-11-06-29/ultimas-noticias/130526-forum-de-mercado-i-evento-discute-as-tendencias-do-agro-para-safra-202021
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=nlae-Ik6zN8&app=desktop
https://www.facebook.com/watch/?v=338071810768052
https://www.facebook.com/watch/?v=1239422093102213
https://iica.int/pt/iniciativas-sist-agroalimentarios
https://iica.int/pt/prensa/noticias/o-iica-coloca-disposicao-experiencias-de-sete-paises-das-americas-que-fortaleceram
https://www.cepea.esalq.usp.br/br/releases/mercado-de-trabalho-cepea-queda-no-numero-de-pessoas-ocupadas-na-agropecuaria-e-interrompida-em-julho.aspx
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/ansa/2020/10/01/uniao-europeia-alerta-paises-para-novo-surto-de-gripe-aviaria.htm
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/29006-valor-da-producao-agricola-atinge-r-361-bilhoes-em-2019-e-bate-novo-recorde

