
CORONAVÍRUS

   CASOS NO PARANÁ:

  

             CONFIRMADOS: 193.564
             

             INTERNADOS: 738

             RECUPERADOS: 147.491

             ÓBITOS: 4.775

Fonte: Informe Epidemiológico da 

Sesa em 14 de outubro de 2020.

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

A Secretaria da Agricultura e do Abastecimento, por

meio do Departamento de Segurança Alimentar e

Nutricional (Desan), lançou nesta semana a cartilha

Horta como Hobby, com dicas sobre como cultivar

produtos alimentícios em um espaço caseiro, além de

indicar as melhores épocas de plantio e as

propriedades nutricionais e terapêuticas. Essa é uma

das iniciativas para marcar a semana em que se

comemora o Dia Mundial da Alimentação e, no

Paraná, a Semana Estadual de Conscientização sobre

o Desperdício de Alimentos. agricultura.pr.gov.br
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EXPOTÉCNICA DISCUTE
DESAFIOS E OPORTUNIDADES
PARA AGRICULTURA FAMILIAR

SECRETÁRIO VISITA WINTERSHOW EM GUARAPUAVA

A Expotécnica realiza nesta

quinta-feira (15), entre 9 e 11

horas, mais um evento digital,

em que vai tratar dos desafios e

oportunidades para a

agricultura familiar. O evento,

que tem a Secretaria da

Agricultura e do Abastecimento

como uma das realizadoras, terá

a participação do diretor técnico

Rubens Niederheitmann como

palestrante, ao lado de André

Policastro, do Sebrae. Para

acompanhar, acesse o canal da

Expotécnica no Youtube.

O secretário estadual da Agricultura e do

Abastecimento, Norberto Ortigara, e o diretor-

presidente do IDR-Paraná, Natalino Avance de

Souza, visitaram nesta quarta-feira (14) a 17ª edição

do WinterShow, maior evento técnico de cereais de

inverno do Brasil, organizado pela Cooperativa

Agrária e pela Fundação Agrária de Pesquisa

Agropecuária (Fapa). agricultura.pr.gov.br 

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-10/informe_epidemiologico_14_10_2020_.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Sesa-registra-467-novos-casos-e-nove-mortes-pela-infeccao-do-coronavirus
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Parana-tem-907-novos-casos-e-17-obitos-pela-Covid-19
http://www.agricultura.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-10/2_terca_-_copia_de_cartilha_horta_como_hobby_final.pdf
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Cartilha-da-dicas-para-cultivar-horta-em-pequenos-espacos
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.youtube.com/watch?v=nmhOkT5BfCE
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Secretario-estadual-da-Agricultura-visita-WinterShow-em-Guarapuava


NA MÍDIA

BAND NEWS FM – As ações de

combate ao desperdício de alimentos

foram tema de reportagem da rádio

em Curitiba. A chefe do Desan, Márcia

Stolarski, foi entrevistada.

bandnewsfmcuritiba.com

RADIO EDUCADORA DV – O

programa Sete e Meia, da Rádio

Educadora de Dois Vizinhos, teve a

presença do chefe do Núcleo da

Seab, Alexandre Bianchini, e do

agrônomo da Adapar Ricardo Barossi.

educadoradv.com

FOLHA DE LONDRINA - Matéria

destaca a instalação dos coletores

para monitoramento da ferrugem

asiática no Estado, e cita o trabalho

do IDR- Paraná. 

folhadelondrina.com.br

FOLHA EXTRA - Reportagem mostra

que um morador do Norte Pioneiro

recebeu um pacote de sementes não

encomendadas da China, e entrevista

o gerente de Sanidade Vegetal da

Adapar, Renato Rezende Young

Blood, folhaextra.com 

FALTA DE CONTÊINERES ATRASA EXPORTAÇÃO DO
CAFÉ BRASILEIRO

A escassez de contêineres ou de espaços

disponíveis em navios é um dos empecilhos para o

embarque de mais café brasileiro para o exterior. A

reclamação foi feita por operadores de mercado e

analistas. Segundo eles, somente em agosto o

desequilíbrio foi de quase 80 mil unidades na

movimentação de contêineres. Deixaram o país 251

unidades, enquanto chegaram apenas 172 mil. O

Brasil é o principal exportador de café e responde

por 30% do comércio global. br.reuters.com
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COLHEITA DA SOJA AVANÇA RAPIDAMENTE NOS
ESTADOS UNIDOS, MAS QUALIDADE CAI
Os Estados Unidos estão avançando bem rápido na

colheita da soja nesta safra 2020/21. A estimativa é

que já foram colhidos 61% da área plantada de 33,9

milhões de hectares. O ritmo é quase três vezes

mais acelerado que no ciclo anterior. Entretanto, as

lavouras apresentaram menor qualidade nesta

semana. As informações são do Departamento de

Agricultura dos Estados Unidos (USDA).

canalrural.com.br

BNDES SUSPENDE MAIS UMA LINHA DE FINANCIAMENTO PARA O PLANO SAFRA
O BNDES comunicou nesta quarta-feira a suspensão de novos financiamentos para mais

uma linha do Plano Safra 2020/21: o Moderagro, ou Programa de Modernização da

Agricultura e Conservação dos Recursos Naturais. O banco alega que há

comprometimento no nível de recursos disponíveis para o programa. No fim de

setembro, o BNDES já suspendera novos pedidos para programas da agricultura familiar,

médios produtores e inovação agropecuária. terra.com.br

https://bandnewsfmcuritiba.com/parana-promove-acoes-para-comemorar-o-dia-mundial-da-alimentacao/
http://educadoradv.com.br/sete-meia
https://www.folhadelondrina.com.br/folha-rural/emater-comeca-a-instalar-coletores-para-detectar-ferrugem-asiatica-3021005e.html
https://www.folhaextra.com/cidades/morador-do-norte-pioneiro-recebe-sementes-misteriosas-vindas-da-china/
https://br.reuters.com/article/topNews/idBRKBN26Z29O-OBRTP
https://www.canalrural.com.br/projeto-soja-brasil/colheita-da-soja-nos-estados-unidos-esta-quase-3-vezes-mais-rapida-que-em-2019/
https://www.terra.com.br/economia/credito-rural-bndes-suspende-pedidos-de-financiamento-para-linha-do-plano-safra,cca1a934f57f628747bd7bf3da9478248dahe97c.html

