
CORONAVÍRUS

   CASOS NO PARANÁ:

  

             CONFIRMADOS: 194.565
             

             INTERNADOS: 735

             RECUPERADOS: 149.836

             ÓBITOS: 4.832

Fonte: Informe Epidemiológico da 

Sesa em 15 de outubro de 2020.

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

O Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná -

Iapar-Emater (IDR-Paraná) iniciou oficialmente nesta

quinta-feira (15) o Alerta Ferrugem, serviço que

monitora e informa sobre a ocorrência da ferrugem

asiática em lavouras de soja nas regiões produtoras do

Estado. A partir desta safra, o serviço estará disponível

também no aplicativo Iapar Clima, ferramenta que

traz em tempo real as condições agrometeorológicas

em todo o Paraná e vem a cada dia ganhando a

preferência de técnicos e produtores. O aplicativo está

disponível na AppStore (acesse AQUI).

agricultura.pr.gov.br
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FAEP TERÁ CURSO ONLINE
SOBRE SEGURO RURAL 

VENDAS DE CARNE BOVINA DEVEM ULTRAPASSAR US$ 8 BILHÕES

O Sistema Faep/Senar-PR vai

ofertar um curso online sobre

seguro rural agrícola nas culturas

de grãos. O objetivo é detalhar as

modalidades da ferramenta para

a gestão de riscos dos produtores

rurais. As aulas da primeira turma

começam em 27 de outubro.

sistemafaep.org.br

A expectativa é que o Brasil registre, este ano, um recorde de US$ 8 bilhões em

vendas de carne bovina, com 2 milhões de toneladas. Isso representa que a

pandemia, apesar de abalar os mercados mundiais, atuou como alavanca e abriu

novos caminhos. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento negocia com

Japão, Canadá e Taiwan, potenciais grandes mercados para a carne bovina brasileira.

agronewsbrazil.com.br

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-10/INFORME_EPIDEMIOLOGICO_15_10_2020%20.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/Boletim-da-Sesa-registra-1004-novos-casos-da-Covid-19
https://apps.apple.com/us/app/iapar-clima/id1486152398?l=pt&ls=1)+e+no+e+GooglePlay+(play.google.com/store/apps/details?id=iapar.br.iaparclima%A0%A0%A0%A0
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Servico-Alerta-Ferrugem-da-soja-inicia-nesta-quinta
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://sistemafaep.org.br/sistema-faep-senar-pr-promove-curso-pioneiro-de-seguro-agricola-para-graos/
https://agronewsbrazil.com.br/vendas-de-carnes-devem-passar-de-us-8-bilhoes/


NA MÍDIA

AGRÁRIA - O site da cooperativa

Agrária destacou a presença do

secretário estadual da Agricultura e

do Abastecimento, Norberto Ortigara,

ao WinterShow, no distrito de Entre

Rios, em Guarapuava. agraria.com.br

O PRESENTE – O atraso no plantio da

soja é tema de reportagem, em que é

ouvido o chefe do Núcleo em Toledo,

Paulo Salesse. opresente.com.br

RPC – O Bom Dia Paraná veiculou

reportagem, terça-feira, sobre o preço

da banana no Paraná, com entrevista

do agrônomo do Deral Paulo

Andrade. globoplay.globo.com

TNOnline - Reportagem sobre o

apoio a pequenas cooperativas

entrevista a assistente social do IDR-

Paraná na região de Apucarana,

Rafaela Bernardo.tnonline.uol.com.br

JORNAL DE BELTRÃO - O chefe do

núcleo regional de Dois Vizinhos,

Alexandre Bianchini, e o engenheiro

ambiental Ricardo Barossi Ludwig, da

Adapar, foram citados em matéria

sobre a agricultura regional e as

sementes não encomendadas.

jornaldebeltrao.com.br

GMC - Reportagem sobre as plantas

que nasceram de sementes não

encomendadas entrevista o gerente

de Sanidade Vegetal da Adapar,

Renato Rezende. gmconline.com.br
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BRASIL E EUA PODEM ASSINAR ACORDO COMERCIAL
Um acordo entre Brasil e EUA para tornar mais

dinâmicas as relações comerciais pode ser

anunciado em breve, de acordo com entidades do

comércio exterior. A intenção é cortar burocracia e

custos. De janeiro a setembro, o comércio entre os

dois países movimentou US$ 33 bilhões, queda de

26% em relação ao mesmo período de 2019.

br.reuters.com
ABITRIGO PEDE QUE BRASIL NÃO LIBERE ENTRADA
DE TRIGO TRANSGÊNICO ARGENTINO
Representantes da indústria de trigo do Brasil vão

pedir ao governo que não libere a comercialização

no país de uma variedade transgênica do cereal

aprovada recentemente pela Argentina, informou a

associação do setor Abitrigo por meio de nota. A

entidade alega que sondagem mostrou que

brasileiros são contrários ao trigo geneticamente

modificado e poderiam suspender compras do

produto argentino. extra.globo.com

EM DIA INTERNACIONAL, ONU PEDE ATENÇÃO
PARA AS CONDIÇÕES  DAS MULHERES RURAIS
As Nações Unidas marcam este 15 de outubro, Dia

Internacional das Mulheres Rurais, com o tema

“Construindo a resiliência das mulheres rurais na

sequência da Covid-19”. O objetivo é despertar a

consciência das pessoas sobre as necessidades, os

desafios e o papel social do grupo. Estatísticas da

ONU realçam que elas são um quarto da população

mundial. news.un.org

VALOR DA PRODUÇÃO DE FLORESTAS PLANTADAS
CAI EM 2019, DIZ LEVANTAMENTO DO IBGE
O valor da produção da silvicultura no Brasil caiu

5% em 2019 na comparação com 2018, atingindo

R$ 15,5 bilhões. Com isso, a participação da

silvicultura representou 77,7% do valor de produção

florestal, que atingiu R$ 20 bilhões, e o extrativismo

vegetal respondeu por 22,3%, como mostra a

Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura

divulgada pelo IBGE.agenciadenoticias.ibge.gov.br

https://www.agraria.com.br/noticia/4527/autoridades-prestigiam-o-segundo-dia-do-wintershow-2020
https://www.opresente.com.br/marechal-candido-rondon/atraso-no-plantio-de-soja-e-o-maior-em-pelo-menos-cinco-anos/
https://globoplay.globo.com/v/8936120/
https://tnonline.uol.com.br/noticias/parana/sebrae-ensina-agricultor-a-vender-online-na-expotecnica-de-sabaudia-487804
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/302016/se-receber-as-sementes-misteriosas-entregue-a-embalagem-na-adapar
https://gmconline.com.br/noticias/cidade/maringa-planta-que-nasceu-de-sementes-da-china-e-identificada-e-destruida/
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN26Z39E-OBRBS
http://www.abitrigo.com.br/nota-oficial-cultivo-e-utilizacao-de-trigo-e-farinha-geneticamente-modificado-trigo-gm-pelo-brasil/
https://extra.globo.com/noticias/economia/abitrigo-pede-que-brasil-nao-libere-entrada-de-trigo-transgenico-da-argentina-24691629.html
https://news.un.org/pt/story/2020/10/1729622
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/29167-valor-da-producao-de-florestas-plantadas-cai-em-2019-e-interrompe-3-anos-de-altas

