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MESMO COM PANDEMIA, INDÚSTRIA
ALIMENTÍCIA DO PR CRESCE 9,4% NO ANO

A pandemia da covid-19 trouxe impactos em diversos

CORONAVÍRUS
CASOS NO PARANÁ:

setores econômicos, mas a produção industrial de
alimentos se manteve em alta o ano inteiro no
Paraná. No acumulado de 2020, o crescimento da
indústria alimentícia foi de 9,4% na comparação com
os nove primeiros meses do ano passado. O mês de
setembro trouxe o melhor resultado para o setor,
com crescimento de 18,2% com relação a setembro
de 2019. Os dados da Pesquisa Industrial Mensal,
divulgada pelo IBGE, também trazem um salto de
9,7% no acumulado dos últimos 12 meses, de outubro
de 2019 a setembro de 2020. agricultura.pr.gov.br

CONFIRMADOS: 223.329
INTERNADOS: 556
RECUPERADOS: *
ÓBITOS: 5.512
Fonte: Dados da Sesa em 11 de
novembro de 2020. *Número não
divulgado até as 18h15.
Leia mais: saude.pr.gov.br

LIVE COM ADIDOS AGRÍCOLAS
DE PAÍSES ASIÁTICOS
As oportunidades existentes no
mercado internacional para
cooperativas e para o
agronegócio brasileiro serão
debatidas nesta quinta-feira (12)
das 8 às 10h30. Participarão os
adidos agrícolas da China, Japão,

CREA PROMOVE LIVE SOBRE MODERNIZAÇÃO DO PR

Índia, Indonésia e Coreia do Sul. O

secretário estadual da Agricultura
Nesta quarta-feira (11), às 19 horas, o Crea-PR reúne
quatro secretários para discutir a modernização
e do Abastecimento, Norberto
contínua do Estado por meio da Engenharia. Márcio
Ortigara, é um dos convidados. O
Nunes (Sedest), Norberto Ortigara (Seab), João Carlos
evento será transmitido pelo
Ortega (Sedu) e Sandro Alex (Seil) participam do
YouTube na TV Paraná
evento, transmitido pelo Youtube e Facebook. O
Cooperativo.
evento tem o apoio da CredCrea, Confea e Mútua-PR.
paranacooperativo.coop.br
Inscrições podem ser feitas no site do Crea.
Instagram:@seabparana Facebook.com/seabpr Contato: imprensa@seab.pr.gov.br

IDR-PARANÁ E SENAR FIRMAM PARCERIA PARA
CAPACITAR TÉCNICOS E PRODUTORES
O IDR-Paraná e o Senar assinaram um termo de

cooperação técnica nesta terça-feira (11). O objetivo

NA MÍDIA
TRANSAMERICA LIGHT FM – O

secretário estadual da Agricultura e

é integrar esforços para o desenvolvimento rural

do Abastecimento, Norberto Ortigara,

sustentável do estado. A parceria tem vigência até

foi entrevistado sobre o Banco de

2023 e vai contemplar a capacitação de técnicos e

Alimentos no programa Light News.

produtores em oito programas do agronegócio.
Inicialmente, as atividades ficarão concentradas no
ramo de energias renováveis, boas práticas de
produção de grãos, agroecologia e integração
institucional. idrparana.pr.gov.br

facebook.com (a partir de 1h33m50)
REUTERS - Agência de notícias

entrevistou o economista do Deral
Marcelo Garrido sobre a evolução do
plantio da soja no Paraná.
br.reuters.com
FAEP - Reportagem sobre o Valor

Bruto da Produção (VBP) do Paraná
entrevistou o chefe do Deral, Salatiel
Turra. sistemafaep.org.br

BRASIL TEM MELHOR OUTUBRO EM
EXPORTAÇÃO DE CAFÉ

O Brasil exportou 4,092 milhões
de sacas de 60 kg de café em

outubro – recorde para o mês. O

EXPORTAÇÃO DE FRUTAS SUPERA OS ENVIOS
MÉDIOS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS NO BRASIL

Apesar dos temores iniciais, a pandemia da covid19 trouxe poucos impactos negativos às
exportações de frutas do Brasil. Em volume, todas
as principais frutas superaram os envios médios
dos últimos cinco anos. O estudo faz parte da
revista Hortifruti Brasil, publicada pelo
Cepea/Esalq/USP. Entre as justificativas estão a

resultado corresponde a um
aumento de 11,5% em
comparação com outubro de
2019. Os dados são do Conselho
dos Exportadores de Café do
Brasil (Cecafé), divulgados nesta
quarta-feira. No décimo mês do
ano, a receita cambial gerada
pelos embarques foi de US$
509,572 milhões. Na conversão

demanda pela alimentação saudável e problemas

em reais, o valor atingiu R$ 2,9

relacionados à pandemia em alguns países, além

bilhões, a maior receita dos

do dólar valorizado frente ao real.

últimos cinco anos.

cepea.esalq.usp.br

broadcast.com.br
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