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CORONAVÍRUS
CASOS NO PARANÁ:

WEBINAR PARA LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO
AGRO TRAZ EXPERIÊNCIA BRITÂNICA
O Sistema Estadual de Agricultura do Paraná (Seagri)
organiza mais um webinar nesta quarta-feira (07), às

CONFIRMADOS: 182.853 11 horas, como parte do processo para implantação
INTERNADOS: 753
RECUPERADOS: 135.739
ÓBITOS: 4.575
Fonte: Informe Epidemiológico
da Sesa em 5 de outubro de 2020.
Leia mais: www.saude.pr.gov.br

do Laboratório de Inovação i-Lab Agro no Paraná. O
laboratório tem como objetivo incentivar a cultura da
inovação no sistema Seagri. O tema da palestra desta
quarta será “Como a experiência e a experimentação
podem transformar a formulação de políticas em
sistemas complexos”. Falarão sobre o tema dois
palestrantes que integram o governo britânico:
Pauline Carnet, pesquisadora e dirigente do Policy
Lab, e Vasant Chari, do Departamento de Inovação
do Police Lab. agricultura.pr.gov.br

GOVERNO QUER ATRAIR
INVESTIMENTOS DA JBS AO PR
O governador Carlos Massa
Ratinho Junior conversou nesta
segunda-feira (05) com o CEO da
JBS, Wesley Filho, sobre novos
investimentos da empresa, como
a industrialização das cadeias de
frango e suínos nos próximos
anos. A perspectiva é gerar
milhares de empregos com
ampliações e construção de
novas fábricas. A companhia
estima incorporar quase mil
produtores rurais à sua base de
fornecedores. O secretário
Norberto Ortigara esteve na
reunião. agricultura.pr.gov.br

Instagram:@seabparana Facebook.com/seabpr Contato: imprensa@seab.pr.gov.br

USDA: COLHEITA AVANÇA RÁPIDO E EUA JÁ
FINALIZARAM 38% DA SOJA E 25% DO MILHO

O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos
divulgou nesta segunda-feira (05) dados atualizados
sobre as lavouras de soja e milho. Para a oleaginosa,
o USDA indicou que 38% das lavouras haviam sido
colhidas até o domingo, um salto em comparação
aos 20% registrados na publicação da semana
anterior. O índice ficou à frente dos 28% de média
das últimas cinco safras. noticiasagricolas.com.br

NA MÍDIA
GLOBO - O Fantástico deste

domingo veiculou reportagem
sobre as sementes não-solicitadas
que chegaram ao Brasil. O gerente
de Sanidade Vegetal da Adapar,
Renato Rezende Young Blood, foi
entrevistado. globoplay.globo.com

PLANTIO DE SOJA ATINGE 1,6% DA ÁREA DA SAFRA
PORTAL DA CIDADE - Site de
2020/21 NO BRASIL
O plantio de soja atingiu 1,6% da área prevista para

Santa Helena destaca a visita do

inferior aos 3,1% de igual período do ano passado e

Otamir Martins; e do diretor-

a safra 2020/21 do Brasil até quinta-feira (01), aponta secretário Norberto Ortigara; do
diretor-presidente da Adapar,
levantamento da consultoria AgRural. O número é
também fica abaixo dos 4,5% da média de cinco
anos. Temperaturas altas e chuvas irregulares
atrasaram o plantio. broadcastagro.com.br

presidente do IDR-Paraná,
Natalino de Souza; à Coofamel.
santahelena.portaldacidade.com

EXPOINTER ONLINE TEVE 187 MIL VISUALIZAÇÕES
A Expointer, uma das principais feiras

agropecuárias do País, realizada em Esteio (RS),
encerrou neste domingo as atividades do evento
realizado este ano de forma híbrida, com parte
presencial e parte digital, devido à pandemia.
Foram registradas 187 mil visualizações no site
oficial. A plataforma de negócios Expointer Digital
Máquinas Agrícolas teve mais de 70 mil acessos de
38 países e de todo o Brasil. agricultura.rs.gov.br

AMBIENTALISTAS INICIAM SEMANA DE PROTESTO
POR PROTEÇÃO DE FLORESTAS ALEMÃS

Ativistas iniciaram nesta segunda-feira uma série
de ações para interromper projetos de aeroportos,
estradas e rodovias federais da Alemanha com uma
ocupação no Ministério dos Transportes em Berlim.

COSTA OESTE NEWS - Matéria

sobre a entrega da certificação do
Susaf-PR para o município de
Santa Helena entrevista o
secretário Norberto Ortigara.
youtube.com
HOJE MAIS – Reportagem fala

sobre o atraso no plantio de soja
na região de Maringá e entrevista
o chefe do núcleo da Seab, Jucival
de Sá. hojemais.com
RIC RURAL – Programa falou

Eles pediram o fim da derrubada de parte da

sobre a estiagem e a preocupação

br.reuters.com

Jovir Esser. youtube.com/ricrural

floresta de Dannenroeder, que começou na semana para o plantio da soja com
entrevista da técnica do Deral
passada para abrir caminho a uma rodovia.
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