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ENCONTRO VIRTUAL DISCUTE EXPORTAÇÕES
DE PRODUTOS BRASILEIROS PARA A ÁSIA
As oportunidades de ampliação da exportação de

CORONAVÍRUS
CASOS NO PARANÁ*:

produtos do agronegócio paranaense e brasileiro
para a Ásia foram o tema do evento virtual
promovido nesta quinta-feira (12) pelo sistema
Organização das Cooperativas do Paraná (Ocepar). A
live contou com a participação dos adidos agrícolas
brasileiros na China, Japão, Coreia do Sul, Índia e
Indonésia e do secretário de Estado da Agricultura e
do Abastecimento, Norberto Ortigara. Marcos Jank,
professor do Insper Instituto de Ensino e Pesquisa,
falou sobre oportunidades para o cooperativismo e o
agronegócio brasileiro na Ásia. agricultura.pr.gov.br

CONFIRMADOS: 223.329
INTERNADOS: 556
RECUPERADOS: 170.583
ÓBITOS: 5.512
Fonte: Informe Epidemiológico da Sesa
em 11 de novembro de 2020. * O
informe de 12./11 não foi divulgado até
as 18h30. Leia mais: saude.pr.gov.br

PRODUÇÃO DE AÇÚCAR SALTA
14% NA SEGUNDA QUINZENA
A produção de açúcar do centro-

sul do Brasil na segunda quinzena
de outubro somou 1,7 milhão de
toneladas, alta de 14% ante mesmo
período da safra 2019/20, enquanto
vendas de etanol no mês tiveram o
maior volume de 2020. Os dados
são da Associação da Indústria da
Cana-de-Açúcar. br.reuters.com

BRASIL GANHA AÇÃO NA OMC PARA EXPORTAR CARNE DE FRANGO PARA INDONÉSIA
O Brasil ganhou mais uma disputa contra a Indonésia na Organização Mundial do

Comércio (OMC) em relação às barreiras sobre a carne de frango. Mas, como em outras
decisões favoráveis anteriores, ainda não há certeza da abertura do mercado. Jacarta
ignora recomendações sobre algumas exigências, entre elas a aceitação do certificado
sanitário internacional. A ação na OMC começou em 2015 com a intenção do Brasil de
exportar até 3 mil toneladas por ano. avisite.com.br
Instagram:@seabparana Facebook.com/seabpr Contato: imprensa@seab.pr.gov.br

JBS SURPREENDE COM LUCRO DE R$ 3 BILHÕES
NO TERCEIRO TRIMESTRE
A maior processadora de carne do mundo, JBS,

encerrou o terceiro trimestre com resultado acima
do esperado pelo mercado, impulsionada por forte
desempenho nas unidades da empresa nos
Estados Unidos e no Brasil, além de redução nas
despesas financeiras. O lucro líquido foi de R$ 3,1
bilhões entre julho e setembro, resultado 778,2%
superior aos R$ 356,7 milhões no mesmo período
do ano passado. broadcast.com.br

ABATE DE BOVINOS CAI 10,8%, E O DE SUÍNOS
CRESCE 7% NO TERCEIRO TRIMESTRE
O 3º trimestre de 2020 registrou abate de 7,58
milhões de cabeças de bovinos, queda de 10,8%
em comparação com o 3º trimestre de 2019 e
aumento de 3,8% em relação ao 2º trimestre de
2020. No mesmo período, a produção de 2,02
milhões de toneladas de carcaças bovinas também
apontou queda de 8% em relação ao 3º trimestre
do ano passado e aumento de 7,6% em relação ao
2º trimestre de 2020. Os dados são da Estatística da
Produção Pecuária, divulgada hoje (12), pelo IBGE.
agenciadenoticias.ibge.gov.br

NA MÍDIA
JORNAL DO COMÉRCIO – Jornal

de Porto Alegre fala sobre a
estiagem e entrevista o secretário
Norberto Ortigara sobre a situação
do Paraná. jornaldocomercio.com
SINDICATO RURAL DE PG - O

Sindicato Rural de Ponta Grossa
organizou uma transmissão ao
vivo sobre estradas rurais. O
convidado foi o chefe do núcleo
regional da Seab Marcelo Hupalo.
youtube.com
IFPR - Site do Instituto Federal do

Paraná divulga palestra do chefe
do Deral, Salatiel Turra, no
próximo dia 16, com o tema
Cenários e Tendências do
Agronegócio Paranaense.
palmas.ifpr.edu.br
CAMPOS GERAIS RURAL - O

economista do Deral, Luiz Alberto
Vantroba, foi entrevistado sobre a
colheita do trigo e da cevada na
região de Ponta Grossa, que está
praticamente encerrada.
camposgeraisrural.com.br

BNDES ESTUDA SUPLEMENTAR SEU PRÓPRIO CRÉDITO RURAL

O BNDES deve reabrir gradualmente seu sistema para novos pedidos de financiamento
a linhas do Plano Safra 2020/21, enquanto já estuda suplementar o programa de crédito
rural, criado no início do ano. Dos R$ 1,5 bi alocado para 2020, já foram aprovados
pedidos de R$ 1,2 bi. broadcast.com.br
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