
CORONAVÍRUS

   CASOS NO PARANÁ:

  

             CONFIRMADOS: 206.065      

             INTERNADOS: 699

             RECUPERADOS: 157.699

             ÓBITOS: 5.058

Fonte: Informe Epidemiológico da Sesa
em 26 de outubro de 2020. 

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

As oportunidades existentes no mercado

internacional para as cooperativas e o agronegócio

brasileiro são tema de uma conversa online, nesta

terça-feira (27), das 10 horas às 12h15, com adidos

agrícolas brasileiros. O evento contará com

profissionais que atuam na União Europeia, Estados

Unidos, Arábia Saudita e África do Sul. Os secretários

da Agricultura e do Abastecimento, Norberto

Ortigara, e do Desenvolvimento Sustentável e

Turismo, Márcio Nunes, participarão do evento, que

tem ambas as Secretarias na organização. A palestra

principal será com o professor da USP e da FGV

Marcos Fava Neves. agricultura.pr.gov.br

A Direção Geral da Seab

informou que não haverá

expediente no âmbito da

Secretaria nos dias 2 de

novembro, feriado de Finados, e 3

de novembro. Por determinação

do governador Carlos Massa

Ratinho Jr, em razão da

transferência das comemorações

alusivas ao Dia do Servidor

Público, 28 de outubro,

ficou declarado ponto facultativo

aos servidores da Administração

Direta e Autárquica do Poder

Executivo Estadual na próxima

terça-feira (3), sem prejuízo dos

serviços considerados essenciais.
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DIA DO SERVIDOR PÚBLICO TERÁ
PONTO FACULTATIVO NO DIA 3

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-10/informe_epidemiologico_26_10_2020.pdf
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/Saude-informa-mais-696-diagnosticos-positivos-e-cinco-mortes-pela-Covid-19
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Adidos-agricolas-vao-apresentar-oportunidades-para-o-agronegocio
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/


NA MÍDIA

RPC – O Meio Dia Paraná falou sobre

tecnologias no campo e citou o Alerta

Ferrugem, com entrevista do

agrônomo Edivan José Possamai,

coordenador do serviço no IDR-

Paraná. globoplay.globo.com

RPC – O economista do Deral Marcelo

Garrido foi ouvido no Boa Noite

Paraná, de sexta-feira, sobre o

aumento no preço de alimentos.

globoplay.globo.com

TRIBUNA DO INTERIOR - Matéria

sobre um produtor de tomate

orgânico com certificação destaca a

assistência do engenheiro agrônomo

do IDR-Paraná Everaldo Andrade de

Ávila. tribunadointerior.com.br

DIÁRIO DO SUDOESTE - Matéria

aborda os efeitos da seca na região e

entrevista o técnico agrícola do

núcleo regional de Pato Branco, Ivano

Carniel. diariodosudoeste.com.br

O PARANÁ - Reportagem alerta para

a importância do cadastramento de

rebanhos e cita o gerente de Saúde

Animal da Adapar, Rafael Gonçalves

Dias. oparana.com.br
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MERCADO APONTA PERSPECTIVA DE SELIC A
2,75% EM 2021
A perspectiva para a taxa básica de juros em 2021

foi elevada pelo mercado para 2,75%. A pesquisa

Focus, divulgada pelo Banco Central nesta

segunda-feira, também passou a ver contração

menor na economia para este ano, além da

manutenção da Selic, que será anunciada quarta-

feira, no mesmo patamar de 2%. Em relação ao

PIB, a perspectiva é de contração de 4,81%. Antes

estava em 5%. br.reuters.com
CONSUMO DE VINHO BATE RECORDE NO BRASIL
O consumo de vinho pelo brasileiro teve um salto de 26% entre janeiro e setembro

deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Foram em média

2,68 litros consumidos por pessoa maior de 18 anos, ante 2,13 litros em 2019. O estudo

da Ideal Consulting mostra, ainda, que o volume comercializado subiu 37,2% nos nove

primeiros meses, passando de 265,3 milhões de litros, no ano passado, para 363,9

milhões de litros agora. winesa.com.br

OBRA REVITALIZA ÁREA NO ENTORNO DA
BARRAGEM PIRAQUARA II
Foi entregue na sexta-feira (23) a obra de

revitalização da cabeceira da ponte da Estrada

Nova Tirol, sobre a Barragem Piraquara II, no

Município de Piraquara. A Sanepar investiu R$ 1,1

milhão no terraceamento, cercamento, plantio de

mudas e de grama, drenagem e colocação de terra

e pedras, elevando a margem da barragem. Já a

estrada foi concluída em 2019, com investimentos

de R$ 3,8 milhões em parceria entre a Seab, a

Sanepar e o Município. aen.pr.gov.br
EMBRAPA CRIA "EXAME DE SANGUE” DA TERRA 
Pesquisadores da Embrapa desenvolveram um

teste capaz de analisar mais informações sobre a

qualidade do solo e saber como está a saúde da

área. A tecnologia é 100% brasileira e capaz de

fazer uma espécie de “exame de sangue” da terra.

No Paraná, estão autorizados a fazer a análise o

Laborsolo, de Londrina, e o Superbac, de

Mandaguari. g1.globo.com

https://globoplay.globo.com/v/8970203/
https://globoplay.globo.com/v/8965891/programa/
https://tribunadointerior.com.br/regiao/regiao-tem-primeiro-produtor-de-tomate-organico-certificado-pela-genesis
https://diariodosudoeste.com.br/regiao/longo-periodo-sem-chuvas-afeta-abastecimento-de-agua-e-agricultura-no-sudoeste/
https://oparana.com.br/noticia/mais-da-metade-dos-produtores-ainda-nao-recadastraram-o-rebanho/
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN27B1HG-OBRBS
https://www.winesa.com.br/setor-comemora-recorde-no-consumo-de-vinho-no-brasil-em-2020/
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=109347
https://g1.globo.com/economia/agronegocios/globo-rural/noticia/2020/10/25/embrapa-desenvolve-exame-de-sangue-da-terra-que-promete-revolucionar-a-analise-de-solo.ghtml

