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GOVERNO APOIA PRODUÇÃO DE CAFÉS
ESPECIAIS NO NORTE PIONEIRO

CORONAVÍRUS
CASOS NO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 199.785
INTERNADOS: 715
RECUPERADOS: 153.793
ÓBITOS: 4.951
Fonte: Informe Epidemiológico da
Sesa em 20 de outubro de 2020.

O secretário estadual da Agricultura e do
Abastecimento, Norberto Ortigara, disse nesta terça-

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

feira (20), durante a abertura da 13.ª Feira Internacional RELATÓRIO SEMANAL DE
PLANTIO E COLHEITA
de Cafés Especiais do Norte Pioneiro (Ficafé), que o
Foi publicado no site da
Governo quer estar cada vez mais presente e
Secretaria de Estado da
contribuindo para a valorização da produção da

região. Este ano, em que o evento é realizado de forma Agricultura e do Abastecimento
virtual, além do café, há destaque para a fruticultura e o relatório semanal de plantio e
avicultura. O presidente do IDR-Paraná, Natalino
Avance de Souza, falou sobre a importância do café
para a economia e para a formação de instituições
públicas no Estado. agricultura.pr.gov.br

colheita, com dados sobre a

situação das lavouras de batata,
feijão, milho, soja, cevada e trigo.
agricultura.pr.gov.br

GOVERNADOR SE REÚNE COM BANCADA PARA DISCUTIR EMENDAS FEDERAIS
O governador Carlos Massa Ratinho Junior e os secretários estaduais se reuniram
virtualmente na segunda-feira (19) com os deputados federais para discutir projetos e
estreitar o diálogo sobre a vinculação das emendas parlamentares a programas e obras
prioritárias ao Estado. Entre as prioridades debatidas estão os recursos para apoio ao
agronegócio. O governo estadual quer manter a concessão de contrapartidas financeiras
às emendas defendidas pela bancada federal, a exemplo do que foi realizado em
2019/2020 para transporte escolar e aquisição de maquinário agrícola. aen.pr.gov.br
Instagram:@seabparana Facebook.com/seabpr Contato: imprensa@seab.pr.gov.br

MAPA PUBLICA EXTENSÃO DE USO DE DEFENSIVOS
AGRÍCOLAS PARA PEQUENAS CULTURAS
O Ministério da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento (Mapa) aprovou a extensão de uso
de mais 17 defensivos agrícolas para as culturas de
suporte fitossanitário insuficiente (CSFI), também
conhecidas como minor crops (pequenas culturas).

NA MÍDIA
REUTERS - Reportagem sobre o

plantio de soja no Paraná entrevista o
economista do Deral Marcelo Garrido.
br.reuters.com

A autorização foi publicada no Diário Oficial da

RPC - O programa Meio Dia Paraná

União desta terça-feira (20), no Ato n° 58.

desta terça-feira veiculou reportagem

gov.br/agricultura

sobre as consequências da estiagem
para a agricultura e entrevistou a
engenheira agrônoma do IDR-Paraná
Karla Piekarski. globoplay.globo.com
TRIBUNA DO INTERIOR - Site

destaca o início do monitoramento
da ferrugem asiática pelo sistema
Alerta Ferrugem e entrevista o
engenheiro agrônomo do IDR-Paraná
em Campo Mourão Sandro Cesar

EMBARQUES DE CARNE DE FRANGO MANTÊM
TENDÊNCIA DE REPETIR VOLUME DE OUTUBRO/19
As exportações de carne de frango in natura em
outubro de 2020 tendem a repetir o volume
embarcado no mesmo mês do ano passado,
ocasião em que foram embarcadas 334,6 mil
toneladas de produto in natura. A análise, feita com
dados do Ministério da Economia, considera os
primeiros 11 dias úteis do mês, avisite.com.br

Albrecht. tribunadointerior.com.br

ENTIDADES DO AGRO ENVIAM
PROPOSTAS SOBRE A REFORMA
TRIBUTÁRIA A RELATOR DA PEC
Mais de 40 entidades do
agronegócio entregaram ao
deputado Aguinaldo Ribeiro (PPPB), relator da PEC 45/2019, uma
carta que resume as principais

ESTUDO PROPÕE CALENDÁRIO PARA EVITAR
PERDAS NAS LAVOURAS COM EL NIÑO E LA NIÑA

demandas do setor produtivo para

Pesquisadores latino-americanos, entre eles da

estão a desoneração total da cesta

Embrapa, avaliaram os efeitos dos eventos

básica e dos insumos

climáticos El Niño e La Niña em regiões produtoras

agropecuários e o tratamento

de grãos do Brasil e criaram um calendário de

diferenciado às cooperativas

cultivo para reduzir os riscos de estresse hídrico e

agropecuárias. A carta também

perdas de produção. O trabalho utilizou

deve ser entregue à ministra da

tecnologias de Big Data para avaliar a distribuição

Agricultura, Tereza Cristina.

das chuvas em 50 municípios. embrapa.br

beefpoint.com.br.

a reforma tributária. Entre elas
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