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CORONAVÍRUS
CASOS NO PARANÁ:

PORTOS DO PARANÁ PREVEEM QUEBRA DE
RECORDE EM MOVIMENTAÇÃO ESTE ANO

Os portos do Paraná movimentaram em dez meses
de 2020 o equivalente a 92% do total de todo o ano

CONFIRMADOS: 220.548 passado. Com isso, o Estado se prepara para
INTERNADOS: 559
RECUPERADOS: 167.646
ÓBITOS: 5.419
Fonte: Informe Epidemiológico da Sesa
em 9 de novembro de 2020.

ultrapassar o recorde de 53 milhões de toneladas,
alcançado em 2019. Até outubro deste ano foram
48.982.453 toneladas de carga. Em grãos, são 32,5
milhões de toneladas, com alta de 10% em relação ao
mesmo período de 2019. O açúcar teve aumento de
78% na exportação, com 3,67 milhões de toneladas.
aen.pr.gov.br

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

LIVE DISCUTE POTENCIAIS DA
AGROINDÚSTRIA NO ESTADO
Uma live no Facebook da

Associação Empresarial de
Francisco Beltrão nesta terça-feira
(10), às 8 horas, debate o potencial
da agroindústria. Participam a chefe
do núcleo regional da Seab Denise
Adamchuk e a economista do IDRParaná Maria Helena Fracasso.

RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA PODE SER FEITA ATÉ 29 DE DEZEMBRO
Produtores rurais, inclusive os da agricultura familiar,
podem renegociar os débitos inscritos em Dívida Ativa da
União até 29 de dezembro com desconto total das
multas, juros e encargos. As condições estabelecidas
podem ser verificadas no site da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional. A estimativa é que o programa poderá
beneficiar até 210 mil produtores. agricultura.gov.br
Instagram:@seabparana Facebook.com/seabpr Contato: imprensa@seab.pr.gov.br

CNA PEDE AO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
AJUDA PARA PRODUTORES DE LEITE

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil
(CNA) enviou ofício ao Ministério da Agricultura
solicitando medidas de apoio aos produtores de
leite. A CNA propõe, entre outros pontos,
instrumentos de política agrícola como os leilões
utilizados pela Conab para a compra de insumos e
a subvenção ao prêmio pago na aquisição de
contratos de opção privada de compra de grãos e
outras iniciativas que possuam o mesmo fim.
cnabrasil.org

NA MÍDIA
RIC – O programa Ric Rural falou

sobre as estradas rurais na região de
Maringá, com participação do
agrônomo do IDR-Paraná Paulo
Milagres. youtube.com
AGROMAIS – O canal da Rede Band

dedicado ao agro entrevistou a chefe
do Desan, Márcia Stolarski, sobre
recursos liberados para o PAA no
Estado. youtube.com
TAROBÁ RURAL - Reportagem sobre

a ferrugem asiática da soja entrevista
o engenheiro agrônomo do IDRParaná Gervásio Vieira. youtube.com

EXPORTAÇÃO DE CARNE BOVINA
DO BRASIL RECUA 4%

EMBRAPA ATUALIZA MAPA DE SOLOS DO BRASIL
A Embrapa Solos, com sede no Rio de Janeiro,
atualizou o mapa de solos do Brasil na
Infraestrutura de Dados Espaciais da Embrapa
(GeoInfo). Os ajustes e organização na tabela de
atributos serão importantes para os usuários na
Plataforma do Programa Nacional de Solos do
Brasil (PronaSolos). O mapa reúne informações e
conhecimentos produzidos ao longo de quase 60
anos de ciência do solo. embrapa.br

As exportações de carne bovina do
Brasil recuaram 4% em outubro
em relação a igual período do ano
passado, totalizando 189.575
toneladas se considerados os
produtos in natura e processados,
informou a Associação Brasileira de
Frigoríficos nesta segunda-feira. No
acumulado do ano até outubro,
porém, as exportações registram
crescimento de 9% em volumes e
de 16% em receitas ante igual
período de 2019. br.reuters.com

INCLUSÃO CADASTRAL DE IMÓVEL RURAL NO INCRA JÁ PODE SER FEITA VIA INTERNET

A inclusão cadastral do imóvel rural no Incra já pode ser feita via internet desde 6 de
novembro. Toda pessoa física ou jurídica detentora de propriedade ou posse rural não
declarada no instituto pode fazer uma declaração eletrônica para realizar a inclusão de
sua área no Sistema Nacional de Cadastro Rural (SNCR).Com a novidade, os dados do
imóvel rural não cadastrado no SNCR podem ser inseridos no sistema por meio da
Declaração para Cadastro Rural (DCR), disponível no portal do Incra. incra.gov.br
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