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CORONAVÍRUS
CASOS NO PARANÁ:

VALOR BRUTO DA PRODUÇÃO PASSA DE R$ 1
BILHÃO EM NOVE CIDADES DO PARANÁ
A Secretaria da Agricultura e do Abastecimento

divulgou neste mês o relatório final do Valor Bruto da

CONFIRMADOS: 198.578 Produção Agropecuária (VBP) de 2019. Além de revisar
INTERNADOS: 643
RECUPERADOS: 152.122
ÓBITOS: 4.889
Fonte: Informe Epidemiológico da
Sesa em 19 de outubro de 2020.

o faturamento total para R$ 98,08 bilhões, valor
nominal recorde na série, o documento mostra que,
pela primeira vez, o Paraná tem nove municípios com
VBP superior a R$ 1 bilhão – cinco a mais do que no
levantamento de 2018. Os valores correspondem ao
faturamento bruto dos produtores com a
comercialização da safra 2018/19, abrangendo cerca de
350 produtos da agropecuária. agricultura.pr.gov.br

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

FICAFÉ TEM ABERTURA AMANHÃ
A Feira Internacional de Cafés
Especiais do Norte Pioneiro do
Paraná (Ficafé), que tem a Seab e
o IDR-Paraná como expositores,
começa oficialmente nesta terçafeira (20), às 9 horas. O evento será
realizado de forma virtual este
ano. Para assistir à programação é
preciso baixar o aplicativo.
ficafe.com.br

ADAPAR ALERTA SOBRE PRAZO PARA ATUALIZAÇÃO DE REBANHOS
A Adapar está alertando os produtores rurais que a Campanha de Atualização dos
Rebanhos de 2020 será encerrada em 30 de novembro. O processo é obrigatório e
quem não fizer não poderá obter a Guia de Trânsito Animal (GTA), documento que
possibilita a movimentação de animais entre propriedades e para abate nos frigoríficos.
A campanha começou em 1.º de maio e está sendo realizada em uma etapa única,
devido à pandemia do novo coronavírus. agricultura.pr.gov.br
Instagram:@seabparana Facebook.com/seabpr Contato: imprensa@seab.pr.gov.br

PROPOSTA QUE AMPLIA ACESSO DE PRODUTORES
RURAIS A CRÉDITOS SEGUE PARA SANÇÃO
A proposta do Governo do Estado que amplia a

possibilidade de produtores rurais do Paraná terem
acesso às linhas de créditos para o aumento da

NA MÍDIA
RIC – A previsão de safra recorde de

grãos e a preocupação com a falta de
chuvas foi tema do Ric Rural, que

produtividade e geração de emprego foi aprovada

entrevistou a técnica do Deral em

em terceiro turno e redação final, nesta segunda-

Toledo Jean Aparecida Ferrarini

feira. Os recursos são do FDE sob modalidade de

Triches. ricmais.com.br

equalização de taxas de juros, que podem chegar a
zero, no Programa Mais Emprego.

RIC – O mesmo programa falou

assembleia.pr.leg.br

também do atraso no plantio da soja

ASFALTO EM ESTRADA RURAL VALORIZA
PRODUÇÃO DE UVA E TURISMO EM MARIÓPOLIS

participação do agrônomo do IDR-

O Governo do Estado investe cerca de R$ 3,5

milhões para asfaltar o trecho de 5,6 quilômetros da
MP-010, uma estrada rural em Mariópolis, no
Sudoeste. O trecho é importante para valorização
dos produtos e produtores locais, principalmente
de uva, e incentiva o turismo regional. A estrada liga
a PR-280 e a sede da Cooperativa Vinícola São
Francisco de Sales no município. aen.pr.gov.br

na região de Maringá, com
Paraná Silvio Ferrari. ricmais.com.br
RÁDIO EDUCATIVA FM – Programa

falou sobre as ações contra o
desperdício de alimentos e
entrevistou a chefe do Desan, Márcia
Cristina Stolarski, a partir de 47m50.
paranaeducativa.pr.gov.br

PRODUÇÃO DE ALIMENTOS PRECISA DE MAIS CHUVA RPC - O Meio Dia Paraná desta
A vida de milhares de paranaenses tem sido afetada
desde 2019 pela estiagem mais intensa das últimas
décadas, que assola boa parte do Estado há cerca
de um ano e meio e afeta várias atividades, como a

segunda-feira destacou a cartilha
"Horta como Hobby", e entrevistou a
chefe do Desan, Márcia Stolarski.
globoplay.globo.com

produção de alimentos. A previsão do Simepar é de
que a estiagem se prolongue, pelo menos, até as

FOLHA DE LONDRINA - Reportagem

próximas chuvas de verão – entre dezembro deste

sobre o plantio de soja no Paraná

ano e fevereiro de 2021. aen.pr.gov.br

ouviu o técnico do Deral Dirlei Manfio.

GOVERNO ZERA ALÍQUOTA DE IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO DE MILHO E SOJA ATÉ 2021

folhadelondrina.com.br

A Câmara de Comércio Exterior decidiu zerar a

TRIBUNA DO INTERIOR - Site

alíquota do imposto de importação da soja e do

destaca a agenda das Caminhadas na

milho, com o objetivo de manter o equilíbrio na

Natureza para 2021 e cita o gerente

oferta dos produtos no mercado doméstico. A

regional do IDR-Paraná em Campo

suspensão para o soja (grão, farelo e óleo) valerá até

Mourão, Jairo Quadros.

15 de janeiro de 2021, enquanto para o milho se

tribunadointerior.com.br

estende até 31 de março de 2021. agricultura.gov.br
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