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CORONAVÍRUS
CASOS NO PARANÁ*:

CONFIRMADOS: 225.514

INTERNADOS: 581

RECUPERADOS: 171.523

ÓBITOS: 5.559

Fonte: Informe Epidemiológico da Sesa em 12 de novembro de 2020. * O informe de 13/11 não foi
divulgado até as 18h15. Leia mais: saude.pr.gov.br

INTEGRAÇÃO CONSOLIDA CITRICULTURA DO PR ENTRE AS MAIORES DO PAÍS
Desde meados da década de 70, quando a citricultura comercial foi reintroduzida no

Paraná, o setor cresceu, se fortaleceu e se tornou o terceiro maior do País. A integração
entre os setores público e privado garantiu à atividade o suporte necessário para avançar
como opção de renda e de criação de empregos. O avanço é resultado de pesquisa e
defesa agropecuárias promovidas pelo Governo do Estado e investimentos de
cooperativas agroindustriais. Atualmente o Paraná é o terceiro maior produtor nacional
de laranjas, com mais de 23.000 hectares. agricultura.pr.gov.br

PARANÁ LIDERA PRODUÇÃO DE MEL COM CRESCIMENTO DE 14,6%
O Paraná conquistou a liderança entre os estados
produtores de mel em 2019. A Pesquisa Pecuária
Municipal, do IBGE, mostra que o Estado produziu
7.229 toneladas, um aumento de 14,6% sobre o anosafra de 2018, cuja produção foi de 6.307 toneladas. A
análise sobre as produções paranaense e brasileira
está no Boletim Semanal de Conjuntura Agropecuária,
elaborado por técnicos do Deral. agricultura.pr.gov.br
Instagram:@seabparana Facebook.com/seabpr Contato: imprensa@seab.pr.gov.br

PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL
TRANSFORMA REALIDADE DE PALOTINA

O governo investiu R$ 445,8 mil em pavimentação
poliédrica na Linha Concórdia, em Palotina. As
obras ajudam no escoamento da produção e na
movimentação da mão de obra da região, que
produz 4,5 mil leitões por mês e 720 mil aves para
abate a cada dois meses. A Secretaria da
Agricultura e do Abastecimento já investiu R$ 61,2
milhões em convênios para pavimentação ou
readequação de 138 quilômetros de estradas rurais
no Estado. agricultura.pr.gov.br

NA MÍDIA
CBN MARINGÁ– Emissora de

rádio entrevistou o gerente de
Sanidade Vegetal da Adapar,
Renato Rezende Young Blood,
sobre as sementes não
encomendadas de países asiáticos
que continuam chegando ao
Paraná. cbnmaringa.com.br

CONAB E INPE VÃO MAPEAR POR
SATÉLITE A PRODUÇÃO DE SOJA
A Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab) e o
Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (Inpe) pretendem, ainda
este ano, iniciar o mapeamento de
toda a safra de soja do País e
divulgar informações diárias. Eles
devem utilizar a mesma tecnologia

CHINA RELATA MAIS UM CASO DE CORONAVÍRUS de imagens de satélite que já
possibilitou ter dados atualizados
EM EMBALAGEM DE CARNE BOVINA BRASILEIRA

A cidade chinesa de Wuhan comunicou nesta

de algumas culturas, entre elas

sexta-feira que detectou o novo coronavírus em

cana, café e arroz irrigado. A maior

embalagem de um lote de carne bovina de um
carregamento da Marfrig. O comunicado relata três
amostras positivas na parte externa de embalagens
brasileiras. A carne bovina entrou no país no porto
de Qingdao em 7 de agosto e chegou a Wuhan em
17 de agosto. br.reuters.com

dificuldade, no caso da soja, é a
produção em localidades distantes
e, muitas vezes, em regiões
cobertas por nuvens.
agenciabrasil.ebc.com.br

NOVO TIPO DE SOLO CRIADO POR PESQUISADORES PODE ABSORVER ÁGUA DO AR
Um novo tipo de solo criado por engenheiros da Universidade do Texas, nos Estados

Unidos, pode capturar água do ar e distribuí-la às plantas por meio de géis. A “irrigação
atmosférica”, segundo os pesquisadores, pode transformar terras inóspitas em
agricultáveis, expandir a área cultivável no mundo e reduzir o uso de água na
agricultura. O estudo foi publicado na ACS Materials Letters. agevolution.canalrural.com
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