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SAFRA PARANAENSE DE VERÃO DEVE CHEGAR
A 24 MILHÕES DE TONELADAS
A expectativa de produção para a safra paranaense
de verão 20/21 aponta para um volume de 24,4
milhões de toneladas de grãos. A área plantada deve
ocupar 6,09 milhões de hectares, segundo relatório
mensal do Deral. A produção de trigo apresenta um
recuo em relação às expectativas iniciais, mas ainda
assim será a maior produção no Estado nos últimos
três anos. Com a concretização de um volume de 3,1
milhões de toneladas de trigo, a safra total de grãos

CORONAVÍRUS
CASOS NO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 210.500
INTERNADOS: 609
RECUPERADOS: 161.768
ÓBITOS: 5.155

do Paraná, no período 2019/20, está sendo finalizada, Fonte: Informe Epidemiológico da Sesa
devendo atingir um volume total de 40,65 milhões
de toneladas. agricultura.pr.gov.br

BOLETIM ABORDA CRIAÇÃO DE OVINOS COM
MAIS PROFISSIONALIZAÇÃO NO ESTADO

Produtores paranaenses de ovinos têm relevado os
baixos preços recebidos e a concorrência com países
mais tradicionais para apostar cada vez mais na
qualidade genética e profissionalização da produção.
A análise está no Boletim Semanal de Conjuntura
Agropecuária. O Paraná se coloca em oitavo lugar na
produção nacional. agricultura.pr.gov.br

em 30 de outubro de 2020.

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

PARANÁ TEM A PRIMEIRA
GERADORA QUE UNE BIOGÁS E
SISTEMA FOTOVOLTAICO

Foi inaugurada na quinta-feira, em
Ouro Verde do Oeste, a primeira
usina híbrida de biogás e energia
fotovoltaica em grande escala do
País. O governador Carlos Massa
Ratinho Junior e o secretário
Norberto Ortigara participaram da
inauguração. O empreendimento
vem ao encontro da bandeira
defendida pelo Governo do Estado,
de uma agropecuária forte aliada
ao desenvolvimento sustentável.
Ele garante a destinação correta de
dejetos suínos e possibilita a
distribuição de energia para os
suinocultores cooperados.
agricultura.pr.gov.br

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

MINISTRA TEREZA CRISTINA DIZ QUE NOVA SAFRA
PODE REDUZIR PREÇO DO ARROZ
A ministra da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento, Tereza Cristina, disse, em live ao
lado do presidente da República, que o preço do

NA MÍDIA
REVISTA AMANHÃ - Reportagem

destacou as atividades do programa
Revitis, do Governo do Estado, e cita o

arroz poderá ser reduzido com a chegada da nova

secretário Norberto Ortigara; o

safra, em janeiro. Segundo ela, a pandemia

diretor-presidente do IDR-Paraná,

desequilibrou o mercado de grãos em todo o

Natalino Avance de Souza; o

mundo e provocou aumento no consumo, com

coordenador do programa, Ronei

consequente elevação do preço.

Andretta; e o engenheiro agrônomo

agenciabrasil.ebc.com

do Deral, Paulo Andrade.

BRASIL ABRE 100 NOVOS MERCADOS PARA
PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

amanhã.com.br

O Brasil conquistou a abertura de 100 novos

SISTEMA OCEPAR - Matéria do

mercados para produtos da agropecuária nacional

Informe Paraná Cooperativo destaca

desde janeiro de 2019. O mais recente é a

a participação do secretário Norberto

exportação de suínos de reprodução para a

Ortigara em live com adidos agrícolas

Colômbia. Além dos produtos em que o País já é

programada para 12 de novembro.

tradicional exportador, agregaram-se outros como
castanhas, chás, frutas, pescados, lácteos e plantas.
agricultura.gov.br

paranacooperativo.coop.br

PARA FUGIR DE DEPENDÊNCIA DO
BRASIL E EUA, CHINA AMPLIA
MERCADO DE SOJA DA TANZÂNIA
Com a intenção de não ficar
dependente do Brasil e dos
Estados Unidos em relação à soja,
a China, maior compradora da
oleaginosa, está abrindo novos
mercados. O mais recente é o da
Tanzânia, que deve fornecer 103
milhões de toneladas por ano.
Dessa forma, o país asiático reforça
a promessa de apoiar nações
africanas. agroemdia.com.br

CONFAZ PRORROGA CONVÊNIOS QUE REDUZEM IMPOSTOS NO AGRONEGÓCIO
O Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) prorrogou dois convênios que
reduzem a cobrança de impostos no agronegócio até 31 de março de 2021. Eles
venceriam no fim deste ano. Um deles prevê isenção em operações internas e
redução na base de cálculo no comércio interestadual de insumos. O outro trata de
impostos menores sobre máquinas e equipamentos. br.reuters.com
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