
CORONAVÍRUS

   CASOS NO PARANÁ:

  

             CONFIRMADOS: 180.258                                        INTERNADOS: 756

             RECUPERADOS: 133.977                                         ÓBITOS: 4.516

 Fonte: Informe Epidemiológico da Sesa em 2 de outubro de 2020. Leia mais: www.saude.pr.gov.br

Seis pequenas agroindústrias familiares paranaenses já estão habilitadas a comercializar

a produção em todo o Estado. Elas agora podem expandir seus negócios diante da

abertura de mercado consumidor, com a possibilidade de ampliar as vendas. Essas

agroindústrias são de cinco municípios - Francisco Beltrão, Cascavel, Mauá da Serra,

Salgado Filho e Santa Helena -, que aderiram ao Sistema Unificado Estadual de

Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte (Susaf/PR), implantado

pelo Governo do Estado, que permite que as empresas possam vender a produção no

território estadual e não apenas no mercado local. agricultura.pr.gov.br

A colheita da segunda safra de milho no Paraná está encerrada e os preços agradam os

produtores. Esses são alguns dos assuntos tratados pelo Boletim de Conjuntura

Agropecuária referente à semana de 27 de setembro a 2 de outubro. O documento,

produzido por técnicos do Departamento de Economia Rural (Deral), também analisa a

situação de outras culturas do Estado. A safra de milho, do ponto de vista comercial, está

excepcional para o produtor. O preço recebido pela saca de 60 quilos atingiu novo

recorde na semana passada, valendo R$ 50,97. agricultura.pr.gov.br

BOLETIM INFORMATIVO DA
ASSESSORIA DE IMPRENSA 

2 DE OUTUBRO DE 2020 | EDIÇÃO 132

SEIS AGROINDÚSTRIAS FAMILIARES JÁ PODEM VENDER EM TODO O PARANÁ
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BOLETIM AGROPECUÁRIO RESSALTA BONS PREÇOS DO MILHO AO PRODUTOR

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-10/_informe_epidemiologico_02_10_2020_.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/Boletim-da-Sesa-registra-1384-novos-casos-da-Covid-19
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Seis-agroindustrias-familiares-podem-vender-produtos-em-todo-o-Parana
http://www.agricultura.pr.gov.br/Pagina/Conjuntura-Boletim-Semanal-222020
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Boletim-agropecuario-ressalta-bons-precos-do-milho-ao-produtor
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/


NA MÍDIA

NOTÍCIAS AGRÍCOLAS - O
técnico do Deral Edmar Gervásio

foi entrevistado sobre as condições

da safra de milho no Paraná.

noticiasagricolas.com.br

O PRESENTE - Site destaca a

entrega da certificação no Susaf-

PR para a primeira agroindústria

em Santa Helena, e entrevista o

secretário Norberto Ortigara e o

engenheiro agrônomo do IDR-

Paraná Carlos Harold.

opresente.com.br

O BONDE - Reportagem sobre as

temperaturas em Londrina

entrevista a agrometeorologista do

IDR-Paraná Heverly Morais.

bonde.com.br

AQUIAGORA - Portal informa que

a unidade da Adapar em Marechal

Cândido Rondon recebeu mais

três pacotes de sementes não

encomendadas por moradores, e

entrevista o fiscal Anderson

Lemiska. aquiagora.net

PRODUÇÃO INDUSTRIAL AVANÇA 3,2% EM AGOSTO, DIZ PESQUISA MENSAL DO IBGE
Em agosto de 2020, a produção industrial cresceu 3,2% frente a julho, na série com

ajuste sazonal. Entre as atividades, a influência positiva mais relevante foi a de veículos

automotores, reboques e carrocerias, que avançou 19,2%. Outras contribuições positivas

vieram de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (3,9%), indústrias

extrativas (2,6%), produtos de borracha e material plástico (5,8%), produtos de minerais

não-metálicos (4,9%) e produtos alimentícios (1,0%), .agenciadenoticias.ibge.gov.br
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IMPORTAÇÃO DE ARROZ DE FORA DO MERCOSUL
ALCANÇA 225 MIL TONELADAS
O Brasil já negociou um total de 225 mil toneladas

de arroz dos EUA, Índia e Guiana, que deverão

entrar no país na segunda quinzena de outubro e

em novembro. O governo federal decidiu zerar a

Tarifa Externa Comum sobre a importação de arroz

de fora do Mercosul, até 31 de dezembro deste ano,

como medida para conter a alta nos preços do

produto no mercado interno. A redução está restrita

à cota de 400 mil toneladas. gov.br/agricultura

GOVERNO FEDERAL LANÇA RENEGOCIAÇÃO DE
DÍVIDAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS
Pequenos produtores e agricultores familiares

poderão renegociar débitos inscritos na Dívida

Ativa da União com descontos de até 100% em

multas, juros e encargos. A Procuradoria-Geral da

Fazenda Nacional lançou um programa que

abrange dívidas do crédito rural, débitos com o

Fundo de Terras e da Reforma Agrária e com o

Acordo de Empréstimo 4.147-BR.

agenciabrasil.ebc.com.br

https://www.noticiasagricolas.com.br/videos/milho/270135-parana-encerra-safrinha-de-milho-com-perdas-menores-do-que-o-esperado-mas-estiagem-ja-aparece-na-safra.html#.X3dPocJKjIU
https://www.opresente.com.br/municipios/primeira-agroindustria-de-santa-helena-recebe-selo-que-abre-mercado-estadual/
https://www.bonde.com.br/bondenews/londrina/2020-teve-o-mes-de-setembro-mais-quente-registrado-pelo-iapar-em-londrina-525308.html
https://www.aquiagora.net/noticias/ver/102341/
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/29029-producao-industrial-avanca-3-2-em-agosto
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/brasil-ja-negociou-225-mil-toneladas-de-arroz-apos-a-isencao-da-tarifa-de-importacao
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-10/pgfn-lanca-renegociacao-de-dividas-de-pequenos-produtores-rurais

