
CORONAVÍRUS

   CASOS NO PARANÁ:

  

             CONFIRMADOS: 207.341      

             INTERNADOS: 616

             RECUPERADOS: 158.456

             ÓBITOS: 5.080

Fonte: Informe Epidemiológico da Sesa
em 27 de outubro de 2020. 

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

O Governo do Estado busca cada vez mais a

internacionalização da economia paranaense, em

especial as exportações de produtos do agronegócio.

Numa live realizada nesta terça-feira (27) com adidos

agrícolas do Ministério da Agricultura na

Comunidade Europeia, Estados Unidos, Arábia

Saudita e África do Sul, os secretários da Agricultura e

do Abastecimento, Norberto Ortigara, e de

Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Márcio

Nunes, abordaram o desempenho e as

potencialidades do Paraná em ocupar uma presença

maior no mercado internacional. agricultura.pr.gov.br

Instagram:@seabparana  Facebook.com/seabpr   Contato: imprensa@seab.pr.gov.br

INVESTIMENTO AUMENTARÁ A MOVIMENTAÇÃO NO PORTO DE ANTONINA
O Paraná vai ampliar as movimentações de granéis sólidos (fertilizantes nitrogenados,

fosfatados e potássio) por meio do Porto de Antonina. O governador Carlos Massa

Ratinho Junior assinou nesta terça-feira (27), no Palácio Iguaçu, protocolo de intenções

com a Interbulk S.A, que prevê a adesão da empresa ao programa de benefícios fiscais

do Estado. O investimento privado será de R$ 159,09 milhões. O grupo pretende instalar,

em duas fases, uma unidade misturadora de fertilizantes, com capacidade para produzir

até um milhão de toneladas por ano. O secretário estadual da Agricultura e do

Abastecimento, Norberto Ortigara, participou da cerimônia. aen.pr.gov.br

Está disponível no site da

Secretaria mais um relatório

semanal da evolução de plantio

e colheita no Paraná, que

mostra o desempenho das

lavouras de batata, feijão, milho,

soja, cevada e trigo.

agricultura.pr.gov.br
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POTENCIAL DE EXPORTAÇÕES AGRO É TEMA DE
LIVE COM ADIDOS AGRÍCOLAS
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RELATÓRIO SEMANAL DE
PLANTIO E COLHEITA

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-10/informe_epidemiologico_27_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/Sesa-registra-1280-novos-diagnosticos-de-coronavirus-e-23-mortes-causadas-pela-infeccao
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Potencial-de-exportacoes-agro-e-tema-de-live-com-adidos-agricolas
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=109379&tit=Investimento-de-R-160-milhoes-aumentara-a-movimentacao-no-Porto-de-Antonina
http://www.agricultura.pr.gov.br/system/files/publico/Safras/plantio_colheita.pdf


NA MÍDIA

AGRO BAND – Reportagem fala do

cultivo da goiaba em Lidianópolis,

com entrevista do agrônomo do IDR-

Paraná Rogério Rui. Em 13m12.

facebook.com/agrobandoficial

CBN CURITIBA - Emissora destaca o

Programa BRDE Labs e entrevista o

secretário estadual da Agricultura e

do Abastecimento Norberto Ortigara.

cbncuritiba.com

REUTERS - Reportagem sobre o

plantio de soja na safra 2020/21 no

Paraná entrevista o economista do

Deral Marcelo Garrido. br.reuters.com

CANAL RURAL - O engenheiro

agrônomo do Deral, Carlos Hugo

Godinho, concedeu entrevista ao

Canal Rural sobre a colheita do trigo

no estado. canalrural.com.br

GMC ONLINE - Matéria atualiza o

número de paranaenses que

plantaram as sementes

desconhecidas que receberam pelos

correios. O gerente de Sanidade

Vegetal da Adapar, Renato Rezende

Young Blood, dá algumas

orientações.

gmconline.com.br

CORREIO DO CIDADÃO - Site
aborda o desenvolvimento da safra

na região de Guarapuava e cita

técnico do Deral Dirlei Manfio.

correiodocidadao.com.br
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EMBRAPA AVANÇA NO CONTROLE BIOLÓGICO DA
DOENÇA DA BANANEIRA
A Embrapa Mandioca e Fruticultura, com sede na

Bahia, informou estar obtendo resultados

promissores com um fungo para controlar o micro-

organismo causador da murcha de Fusarium, uma

das piores doenças da bananeira, que era

conhecida como mal-do-Panamá.  Os testes

realizados nos últimos cinco anos em Minas Gerais

incluem práticas de manejo integrado de pragas

(MIP)  e manejo cultural aliados ao uso do T.

asperellum. noticiasagricolas.com.br

EXPORTAÇÕES DE AÇÚCAR DEVEM BATER
RECORDE ESTE MÊS
O Brasil pode cravar novo recorde mensal em

exportação de açúcar, superando 4 milhões de

toneladas. Até a quarta semana, a média diária foi

de 202,3 mil toneladas, volume bastante superior às

87,17 mil toneladas/dia de outubro de 2019. No

acumulado, até a quarta semana, as exportações

da commodity somaram 3,2 milhões de toneladas.

O recorde foi registrado em outubro de 2012, com

3,93 milhões de toneladas, de acordo com a

Secretaria de Comércio Exterior (Secex)..

reuters.com.br

ABRALEITE QUER APROVAÇÃO DE LEI QUE VETA A
PALAVRA LEITE EM PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL
Uma decisão do Parlamento Europeu reforçou a

expectativa da Abraleite de que o Congresso

Nacional acelere a votação do projeto que proíbe o

uso da palavra leite e seus derivados em produtos

de origem vegetal, como “leite de soja”, por

exemplo. O projeto foi apresentado em 2018, pela

então deputada Tereza Cristina, hoje ministra da

Agricultura. Na Europa, o Parlamento pediu o

banimento dos termos, cujos usos foram suspensos

há três anos pelo Tribunal de Justiça Europeu.

agroemdia.com.br

https://www.facebook.com/AgroBandOficial/videos/842599729882490
https://cbncuritiba.com/programa-incentiva-projetos-para-impulsionar-a-agricultura/
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN27C2NJ-OBRBS
https://www.canalrural.com.br/programas/informacao/rural-noticias/colheita-do-trigo-avanca-no-pr-com-demanda-aquecida-pelo-cereal/
https://gmconline.com.br/noticias/parana/dez-paranaenses-ja-plantaram-as-sementes-misteriosas-da-china/
https://correiodocidadao.com.br/agricultura/na-regiao-de-guarapuava-cerca-de-45-da-area-de-soja-esta-plantada/
https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/hortifruti/272134-ciencia-identifica-isolado-de-fungo-capaz-de-controlar-a-pior-doenca-da-bananeira.html#.X5gaHG5KjIU
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN27B2CV-OBRBS
https://agroemdia.com.br/2020/10/26/abraleite-espera-que-brasil-siga-ue-e-vete-uso-da-palavra-leite-em-produtos-de-origem-vegetal/

