
CORONAVÍRUS

   CASOS NO PARANÁ:

  

            CONFIRMADOS: 240.614  

             

            INTERNADOS: 677

            RECUPERADOS: 181.119
            

ÓBITOS: 5.707

Fonte: Informe Epidemiológico da Sesa
em 17 de novembro de 2020. 

Leia mais: saude.pr.gov.br

O Paraná lidera com folga a produção de tilápia. No

ano passado, foram 146.212 toneladas, com

participação de 33,8% no mercado nacional. O

Oeste do Estado é onde a produção tem mais

crescido e se apresentado como alternativa a

produtores. Ali estão também as sedes de duas das

maiores cooperativas que investem na piscicultura:

a C. Vale e a Copacol. Ambas adotaram a estratégia

de difundir seus produtos no exterior e,

semanalmente, cada uma envia cerca de 800 quilos

de filé resfriado para os Estados Unidos.

agricultura.pr.gov.br

Instagram:@seabparana  Facebook.com/seabpr   Contato: imprensa@seab.pr.gov.br
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PRODUÇÃO DE TILÁPIA TRANSFORMA VIDAS
NO OESTE DO ESTADO

Está no site da Seab o relatório

semanal do avanço de plantio e

colheita no Paraná, que mostra a

situação das lavouras de batata,

feijão, milho, soja, cevada e trigo.

Nesta semana, o relatório inclui

um mapa do plantio de soja por

núcleo regional.

agricultura.pr.gov.br 

RELATÓRIO SEMANAL DE PLANTIO E
COLHEITA

A Adapar foi notificada e investiga, juntamente com o Ministério da Agricultura,

Pecuária e Abastecimento, um diagnóstico positivo de mormo em equídeo no

município de Piraquara. O animal estava no Paraná havia três meses para a finalidade

de reprodução. Mesmo não apresentando sinais clínicos da doença, ele foi sacrificado

e coletadas amostras de sangue dos outros 23 animais que tiveram contato na

propriedade. adapar.pr.gov.br

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-11/informe_epidemiologico_17_11_2020_.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Parana-ultrapassa-240-mil-casos-de-Covid-19
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Producao-de-tilapia-transforma-vidas-no-Oeste-do-Parana
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
http://www.agricultura.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-11/mapas_semana46_2020.pdf
http://www.agricultura.pr.gov.br/system/files/publico/Safras/plantio_colheita.pdf
http://www.agricultura.pr.gov.br/system/files/publico/Safras/plantio_colheita.pdf
http://www.adapar.pr.gov.br/Noticia/Ocorrencia-de-mormo-no-Parana


NA MÍDIA

CBN CURITIBA – Reportagem

sobre evento virtual promovido

pelo BRDE destaca fala do

secretário Norberto Ortigara.

cbncuritiba.com

REUTERS - O economista do

Deral Marcelo Garrido foi

entrevistado em reportagem

sobre o plantio de soja no Paraná,

que atingiu 92% da área

projetada. br.reuters.com

COLHEITA DE TRITICALE DESENVOLVIDO PELO IDR-
PARANÁ SUPERA EXPECTATIVAS

Quando se fala sobre mudanças climáticas, há tendência de se apontar os agricultores

como “vilões”. A realidade é que a agricultura não se beneficia disso e será

drasticamente impactada, sobretudo os cerca de 70% dos brasileiros que se sustentam

por meio da agricultura familiar, o que equivale a 4,4 milhões de famílias. Esses serão os

maiores prejudicados pela mudança no mundo. tempo.com
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OS DANOS QUE O CLIMA TRARÁ PARA A AGRICULTURA BRASILEIRA

ESTADO REFORÇA PROGRAMA PARA REDUZIR
DESPERDÍCIO DE ALIMENTOS

O produtor rural de Londrina Antônio Sampaio já

colheu e vendeu todo o triticale que plantou neste

ano. Foram 144 hectares plantados com o triticale

IPR Aimoré, desenvolvido pelos pesquisadores do

IDR-Paraná. Trabalhando há mais de 20 anos com

o grão, o produtor decidiu trocar a variedade antes

do plantio da última safra de inverno porque queria

um triticale mais precoce. Com o IPR Aimoré, ele

teve uma produtividade média de 71 sacas por

hectare. idrparana.pr.gov.br

NORTE-AMERICANOS COMEMORAM
ALTA NO PREÇO DA SOJA, QUE
CHEGA TARDE PARA BRASILEIROS
Agricultores norte-americanos

abocanharam lucros com vendas

de soja recém-colhida após os

preços da oleaginosa atingirem a

mais alta cotação em quatro anos.

As fortes exportações para a China

ajudaram a impulsionar o contrato

futuro na bolsa de Chicago a uma

alta de 12,3% entre 1º de agosto e

meados de setembro. A disparada

atípica chegou tarde para os

produtores brasileiros, que já

venderam parte da safra a preços

mais baixos. br.reuters.com

O Governo do Estado, por meio do Conselho

Estadual de Desenvolvimento Econômico e Social,

começou a estruturar um projeto para diminuir o

desperdício de alimentos. Em parceria com a

Agência de Proteção Ambiental da Suécia,

universidades estaduais e municípios, a ideia é

elaborar um diagnóstico, reunindo quantidades,

itens e características de tudo o que é produzido

mas vai para o lixo sem necessidade. aen.pr.gov.br

https://cbncuritiba.com/projeto-quer-incentivar-inovacoes-para-agronegocio/
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN27X2EP-OBRBS
https://www.tempo.com/noticias/ciencia/os-danos-que-o-clima-trara-para-a-agricultura-brasileira.html
http://www.idrparana.pr.gov.br/Noticia/Um-resultado-impressionante-colheita-de-triticale-desenvolvido-pelo-IDR-Parana-supera
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN27X1JG-OBRBS
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=109690&tit=Estado-reforca-programa-parareduzir-desperdicio-de-alimentos

