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CORONAVÍRUS
CASOS NO PARANÁ:

LEVANTAMENTO DA AGRICULTURA MOSTRA
CENÁRIO DO MERCADO DO LEITE E DERIVADOS
Levantamento feito pela Secretaria de Estado da

Agricultura e do Abastecimento mostra a situação do

CONFIRMADOS: 195.878 mercado do leite e seus derivados. O aumento de
INTERNADOS: 740
RECUPERADOS: 150.915
ÓBITOS: 4.865

preços de insumos elevou o custo de produção e, por
consequência, os valores pagos aos produtores
subiram mais de 50%, em média, este ano. Os
consumidores sentem essa variação nas gôndolas dos
supermercados. Segundo o Departamento de
Economia Rural (Deral), responsável pelo

Fonte: Informe Epidemiológico da
Sesa em 16 de outubro de 2020.

levantamento, entre os vários motivos está o aumento

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

ração fornecida aos animais. agricultura.pr.gov.br

nos preços da soja e milho, principais componentes da

SENAR E ANATER VÃO OFERECER
CURSOS GRATUITOS
O Senar e a Anater firmaram um
convênio para oferta de vagas em
capacitações gratuitas e online do
Senar e criação de cursos para o
meio rural. O projeto prevê oferta
de 160 mil vagas de educação a
distância do portal EaD Senar até
julho de 2022. cnabrasil.org.br

BOLETIM SEMANAL DESTACA AVANÇO NA SEMEADURA DA PRIMEIRA SAFRA DE MILHO
A ocorrência de chuvas nos últimos dias permitiu que
produtores paranaenses da primeira safra de milho acelerassem
o plantio. Com isso, a semeadura atingiu 78% da área estimada
de 360 mil hectares. Esse é um dos temas abordados pelo
Boletim de Conjuntura Agropecuária nesta semana de 11 a 16 de
outubro. O documento, produzido pelo Deral, também analisa a
situação de outras culturas do Estado. agricultura.pr.gov.br
Instagram:@seabparana Facebook.com/seabpr Contato: imprensa@seab.pr.gov.br

SUPERAVIT DO BRASIL COM CHINA SOMA US$ 28,8
BI ATÉ SETEMBRO
A China foi responsável por 68% do saldo da

balança comercial brasileira no acumulado de
janeiro a setembro. O superavit com o país asiático

NA MÍDIA
RPC - Reportagem deu destaque ao

Banco de Alimentos da Ceasa, que
atende 60 mil pessoas. O secretário

foi de US$ 28,8 bilhões no período, de acordo com o estadual da Agricultura, Norberto
Indicador de Comércio Exterior (Icomex), da
Ortigara, e a gerente do Banco de

Fundação Getúlio Vargas (FGV). O volume exportado Alimentos, Jaqueline Macedo, foram
pelo Brasil cresceu 0,4% em relação ao período de
entrevistados. globoplay.globo.com
janeiro a setembro de 2019, enquanto o importado
recuou 8,1%. noticiasagricolas.com.br

CANAL RURAL - Jornal ouviu o

SAFRA MUNDIAL DE CAFÉ SERÁ 2,2% MENOR

engenheiro agrônomo do Deral,

O Relatório sobre o Mercado de Café, produzido

Carlos Hugo Godinho, sobre a

pela Organização Internacional do Café, referente a

comercialização do trigo paranaense.

setembro, aponta queda mundial na produção. No

canalrural.com.br

ano cafeeiro 2019/20, o volume está estimado em
169,34 milhões de sacas de 60 kg. Isso corresponde
a queda de 2,2% em relação ao ano anterior. O
Brasil, responsável por 35% da produção, lidera o
decréscimo. agrolink.com.br

G1 - Reportagem sobre a análise das

plantas que nasceram de sementes
não encomendadas no Paraná
entrevista o gerente de Sanidade
Animal da Adapar, Renato Rezende

REBANHO BOVINO CRESCE EM 2019,INFLUENCIADO
Young Blood. g1.globo.com
PELO CENÁRIO EXTERNO

O PRESENTE - O fiscal da Adapar em

Marechal Cândido Rondon, Anderson
Lemiska, foi ouvido em reportagem
sobre o mesmo tema.
opresente.com.br

A Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM 2019),
divulgada na quinta-feira (15) pelo IBGE, mostra
que o rebanho de bovinos, com 214,7 milhões de
cabeças e alta de 0,4%, foi superado no ano
passado pelo de galinhas, com 249,1 milhões de
cabeças e elevação de 1,7%. Os suínos somaram
40,6 milhões de cabeças, redução de 1,6% em
relação ao ano anterior. agenciabrasil.ebc.com.br

UNICEF APONTA QUE 40% DAS CASAS
NÃO TÊM LAVATÓRIO COM ÁGUA E
SABÃO
Relatório da Unicef mostra que 40%

da população mundial – ou 3 bilhões
de pessoas – não têm um lavatório
com água e sabão em casa. Nas
escolas, o porcentual sobe para 43%.
A higiene das mãos é apresentada
como um dos métodos mais simples
para prevenir doenças, entre elas a
covid-19. news.un.org
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