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EVENTO NESTA SEXTA DISCUTE CRIAÇÃO DO
LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO NO AGRO

O Sistema Estadual de Agricultura do Paraná realiza,
nesta sexta-feira (23), às 15 horas, o último webinário
de sensibilização sobre a implantação do Laboratório
de Inovação i-Lab Agro. Os sete eventos realizados
desde o início de setembro apresentaram várias
experiências em laboratórios de inovação para ajudar
a criar, no Paraná, o primeiro voltado ao tema agro
dentro do setor público brasileiro. O desta sexta
deveria ser realizado na semana passada, mas
precisou ser adiado. agricultura.pr.gov.br

CORONAVÍRUS
CASOS NO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 202.217
INTERNADOS: 700
RECUPERADOS: 155.614
ÓBITOS: 4.998
Fonte: Informe Epidemiológico da
Sesa em 22 de outubro de 2020.
Leia mais: www.saude.pr.gov.br

IPEA REVÊ PARA CIMA PREVISÃO
DO PIB DO AGRO
O Ipea revisou a projeção da taxa
de crescimento do PIB do setor
agropecuário de 1,6% para 1,9%
em 2020. A nova previsão foi
motivada pelas estimativas mais
favoráveis divulgadas pelo IBGE e
pela Conab. As lavouras têm
previsão de alta de 3,9%, e a
pecuária tem estimativa de
retração de 1,5%. ipea.gov.br

STARTUPS APRESENTAM SOLUÇÕES DESENVOLVIDAS PARA O SETOR AGRÍCOLA
O BRDE promoveu na quarta-feira (21) a Product Lab Final Pitch. Dez startups
selecionadas pelo programa apresentaram soluções já desenvolvidas para parceiros,
clientes e fundos de investimento. O secretário estadual da Agricultura e do
Abastecimento, Norberto Ortigara, que participou do evento online, falou da
necessidade de se investir em inovação para avanços. aen.pr.gov.br
Instagram:@seabparana Facebook.com/seabpr Contato: imprensa@seab.pr.gov.br

IPEM-PR VERIFICA MEDIDORES DE UMIDADE DE
GRÃOS EM COOPERATIVAS E MOINHOS

O Instituto de Pesos e Medidas do Paraná iniciou a
verificação in loco dos instrumentos que medem a

NA MÍDIA
RPC - Reportagem veiculada na RPC

Maringá abordou o aumento do

umidade de grãos nas cooperativas e moinhos do

preço de frutas e verduras. O chefe do

Oeste. Os medidores de umidade verificam a

núcleo regional da Seab em Maringá,

quantidade de água contida internamente nos

Jucival Pereira de Sá, foi entrevistado.

grãos como soja, trigo, milho, cevada, canola, aveia,
feijão. A medição é primordial na avaliação
comercial. aen.pr.gov.br

globoplay.globo.com
SISTEMA OCEPAR -Matéria sobre

duas lives que serão realizadas nos
dias 27 de outubro e 12 de novembro,
para debater as oportunidades
existentes no mercado internacional
para as cooperativas e para o
agronegócio brasileiro, cita a
participação do secretário Norberto
Ortigara. paranacooperativo.coop.br

INCRA/PR APRESENTA PROPOSTA PARA
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
A Superintendência do Incra no Paraná

apresentou, em Brasília, os projetos para 2021 em
assentamentos federais e em ações de
regularização fundiária. O objetivo é que eles
estejam previstos em emendas parlamentares.
Para georreferenciamento, infraestrutura em
projetos e ações de regularização na Faixa de
Fronteira, o aporte necessário seria de R$ 60
milhões. minutorural.com.br

COLHEITA DE SOJA DO BRASIL PODE
ESTAR 70% VENDIDA QUANDO
COMEÇAR
O Brasil não terá apenas uma
colheita de soja tardia na safra
2020/21, devido ao atraso no
plantio, mas quando ela começar
a se intensificar, ao final de janeiro,
é possível que até 70% da
produção esperada para a
temporada já esteja
comercializada, avaliou nesta
quinta-feira a consultoria StoneX.
br.reuters.com

SICREDI LIBEROU 17% A MAIS DE RECURSOS PARA SAFRA QUE NO ANO PASSADO
A instituição financeira cooperativa Sicredi liberou R$ 7,6 bilhões para custeio

agropecuário nos três primeiros meses da safra 2020/21 - julho a setembro -, 17% a mais
do que em igual período da safra 2019/20. Produtores do Paraná, São Paulo e Rio de
Janeiro, por exemplo, já contrataram R$ 1,8 bilhão para custeio, 86% do volume
planejado para o período. broadcast.com.br
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