
CORONAVÍRUS

   CASOS NO PARANÁ:

  

             CONFIRMADOS: 186.213
             

             INTERNADOS: 858

             RECUPERADOS: 140.100

             ÓBITOS: 4.668

Fonte: Informe Epidemiológico 
da Sesa em  8 de outubro de 2020. 

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

O Departamento de Economia Rural (Deral) da

Secretaria da Agricultura e Abastecimento divulgou

nesta quinta-feira (08) um relatório que analisa as

precipitações pluviométricas do terceiro trimestre de

2020. Apesar de agosto ter registrado mais

precipitações, o volume de chuvas ainda é

insuficiente para a agricultura e o Estado continua

enfrentando a maior seca da história. A escassez de

chuva vem desde junho de 2019. Em setembro de

2020, as temperaturas estiveram acima do normal

em todas as regiões do Paraná, atingindo 4,3 graus

acima da média em algumas localidades.

agricultura.pr.gov.br

Segue crescente o volume de cargas movimentado pelos portos paranaenses em 2020.

Comparando os meses de setembro, deste e do ano passado, o acréscimo registrado passa

dos 28%. No último mês, 5,26 milhões de toneladas foram embarcadas e desembarcadas no

Estado. Nos mesmos 30 dias, em 2019, o volume das operações foi de cerca de 4,1 milhões

de toneladas.No acumulado do ano, de janeiro a setembro, o aumento registrado é de 11%

em relação ao mesmo período em 2019. aen.pr.gov.br
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ATER DIGITAL VAI IMPULSIONAR
ACESSO À ASSISTÊNCIA 

MOVIMENTO MENSAL DOS PORTOS REGISTRA ALTA DE 28% EM SETEMBRO

Ministério da Agricultura lançou

nesta quinta-feira (8) o Programa

Ater Digital, que visa impulsionar

a assistência técnica e ampliar o

acesso dos agricultores a serviços

modernos, aumentando a

competitividade. Inicialmente,

serão destinados ao programa R$

40 milhões. gov.br/agricultura

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-10/INFORME_EPIDEMIOLOGICO_07_10_2020%20.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-10/informe_epidemiologico_08_10_2020_.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-10/INFORME_EPIDEMIOLOGICO_07_10_2020%20.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Sesa-registra-467-novos-casos-e-nove-mortes-pela-infeccao-do-coronavirus
http://www.agricultura.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-10/estiagem_deral_08_outubro_2020.pdf
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Relatorio-mostra-que-chuvas-ainda-sao-insuficientes-para-agricultura
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=109121&tit=Movimento-mensal-dos-Portos-registra-alta-de-28-em-setembro
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/ater-digital-vai-impulsionar-acesso-do-produtor-rural-a-assistencia-tecnica


NA MÍDIA

O PARANÁ - Portal traz

informações sobre o início do

plantio da soja na região de

Cascavel e entrevista a economista

do Deral Jovir Esser.

oparana.com.br

O PARANÁ - Matéria relata caso

da peste suína clássica registrada

no Piauí e traz orientações sobre a

doença. O gerente de Saúde

Animal da Adapar, Rafael

Gonçalvez Dias, foi entrevistado.

oparana.com.br

ACORDO LEVARÁ TECNOLOGIA ESPACIAL PARA O SETOR AGROPECUÁRIO 
O Ministério da Agricultura vai estimular o uso de tecnologias e de aplicações espaciais

no setor agropecuário brasileiro. Para isso assinou Acordo de Cooperação Técnica com a

Agência Espacial Brasileira. A expectativa é que a produtividade e a qualidade do setor

rural sejam impactadas a partir do uso de tecnologias de precisão que possibilitem

melhor conhecimento do território, solo e clima. agricultura.gov.br
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CONAB PREVÊ SAFRA DE 268,7 MILHÕES DE
TONELADAS, 4,2% SUPERIOR À DE 2019/20
A nova safra do Brasil foi estimada em 268,7

milhões de toneladas no 1.º Levantamento da Safra

de Grãos 2020/21 divulgado nesta quinta-feira pela

Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

Caso confirmada a previsão, o aumento será de

cerca de 11 milhões de toneladas (4,2% a mais) que

o recorde de 257,7 milhões de toneladas obtidos na

última safra. O estudo aponta que haverá

crescimento de 1,3% na área cultivada, ocupando

cerca de 66,8 milhões de hectares. conab.gov.br

EMBALAGENS DEVEM TER ALERTA
PARA ALTO TEOR DE SÓDIO,
GORDURA E AÇÚCAR
A Anvisa aprovou novas regras para

rótulos nutricionais obrigatórios em

alimentos embalados, além da

criação de alertas na parte da

frente da embalagem que

indiquem alta concentração de

sódio, gordura e açúcar. O tema,

alvo de discussão nos últimos anos,

foi aprovado na quarta-feira por

unanimidade da diretoria

colegiada do órgão. De forma geral,

os fabricantes terão 24 meses para

aderir às normas. anvisa.gov.br

IBGE ESTIMA SAFRA BRASILEIRA DE 2020 EM 252
MILHÕES DE TONELADAS
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE)

estima a safra agrícola de 2020 em 252 milhões de

toneladas, uma alta de 4,4% (cerca de 10,5 milhões de

toneladas) em relação ao resultado de 2019. O

Levantamento Sistemático da Produção Agrícola de

setembro, divulgado nesta quinta-feira, confirma o

recorde na série histórica, iniciada em 1975.

broadcast.com.br
EXPORTAÇÕES DE CARNE SUÍNA ATÉ SETEMBRO
JÁ SUPERAM TODO O ANO DE 2019
As exportações brasileiras de carne suína somaram

764,9 mil toneladas nos nove primeiros meses do ano,

o que representa crescimento de 42,9% em relação

ao mesmo período do ano passado, quando tinham

sido embarcadas 534,9 mil toneladas. As vendas para

o mercado externo já superaram também o total

exportado no acumulado de 2019, que foi de 750 mil

toneladas. As informações são da Associação

Brasileira de Proteína Animal. canalrural.com.br

https://oparana.com.br/noticia/plantio-de-soja-comeca-mas-precisa-de-chuva/
https://oparana.com.br/noticia/adapar-orienta-sobre-a-peste-suina/
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/mapa-e-agencia-espacial-brasileira-assinam-acordo-para-o-desenvolvimento-de-tecnologias-espaciais-no-setor-agropecuario
https://www.conab.gov.br/info-agro/safras/graos/boletim-da-safra-de-graos
https://www.conab.gov.br/ultimas-noticias/3652-producao-de-graos-deve-superar-268-milhoes-de-toneladas-na-safra-2020-21
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2020/aprovada-norma-sobre-rotulagem-nutricional
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/agricultura-e-pecuaria/9201-levantamento-sistematico-da-producao-agricola.html?=&t=destaques
http://broadcast.com.br/cadernos/agro/?id=cHRQTWI3NUU5Nmtza2N6V2ROR0dBUT09
https://www.canalrural.com.br/noticias/pecuaria/suino/exportacoes-carne-suina-setembro/

