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CORONAVÍRUS
CASOS NO PARANÁ:

DEFINIDOS VENCEDORES DO CONCURSO CAFÉ
QUALIDADE PARANÁ 2020
Os produtores Juarez Colatino de Barros, de São
Jerônimo da Serra, e Shigue Kuwano Sera, de

CONFIRMADOS: 248.366 Congonhinhas, venceram o concurso Café Qualidade
INTERNADOS: 725
RECUPERADOS: 184.661
ÓBITOS: 5.780
Fonte: Informe Epidemiológico da
Sesa em 20 de novembro de 2020.

Paraná 2020. Eles superaram mais de 300
cafeicultores que participaram desta 18ª edição do
concurso. Foram finalistas 99 lotes. O encerramento
do certame aconteceu na tarde de quinta-feira (19),
em solenidade online transmitida pelo Instituto de
Desenvolvimento Rural do Paraná - Iapar-Emater
(IDR-Paraná). agricultura.pr.gov.br

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

BOLETIM REGISTRA ENCERRAMENTO
DE PLANTIO DE VÁRIAS CULTURAS

O Paraná está encerrando o
plantio de várias culturas

dentro da temporada 2020/21,
entre elas soja e as primeiras
safras de milho, feijão e batata.
O Boletim Semanal de
Conjuntura Agropecuária,
produzido por técnicos do
Departamento de Economia
Rural (Deral), da Secretaria da

AÇÕES PELA CAFEICULTURA SÃO APRESENTADAS
NA SEMANA INTERNACIONAL DO CAFÉ
As iniciativas de estados produtores de café para

Agricultura e do

fomentar o setor foram tema do painel “Política e

Abastecimento do Paraná,

Ações Estaduais para o Desenvolvimento da

referente à semana de 15 a 20

Cafeicultura”, durante a programação da Semana

de novembro, detalha as

Internacional do Café na quinta-feira (19), organizado

informações sobre essas e

pelo governo de Minas Gerais. O evento online contou

outras culturas.

com a participação do secretário Norberto Ortigara.
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SECRETÁRIO RECEBE CÔNSUL-GERAL DO JAPÃO
O secretário estadual da Agricultura e do

Abastecimento, Norberto Ortigara, se reuniu na
quinta-feira (19) com o Cônsul-Geral do Japão em
Curitiba, Takagi Masahiro, para debater possíveis
parcerias técnicas e financeiras. A ideia é que o
agronegócio paranaense possa se beneficiar de
mais tecnologia e várias formas de financiamento,
além de investimentos japoneses no Estado.
agricultura.pr.gov.br

ESTADO ABRE CHAMADA PÚBLICA PARA
AGRICULTURA FAMILIAR

O Fundepar abriu nesta sexta-feira (20) o Sistema
Eletrônico Merenda para submissão de propostas
da chamada pública para que associações e

NA MÍDIA
TNONLINE – Jornal registra a

entrega de veículo para a
prefeitura de Apucarana e cita a
presença do chefe do Núcleo
regional, Antônio Biral Filho.
tnonline.uol.com.br
BANDNEWS FM - Emissora

entrevistou o técnico do Deral
Fábio Mezzadri sobre o preço das
carnes no Paraná.
bandnewsfmcuritiba.com

COOPERATIVAS DO PR REÚNEM
AGROINDÚSTRIAS GIGANTES NO
projetos de venda de gêneros alimentícios para o
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), MERCADO DE CARNES
cooperativas da agricultura familiar inscrevam

em 2021. A previsão de investimento para essa
contratação chega a R$ 75 milhões.
agricultura.pr.gov.br

As cooperativas agrícolas

paranaenses têm cada vez mais
investido na industrialização dos
seus produtos. Com o objetivo de
agregar maior valor à produção de
seus cooperados, as agroindústrias
se tornaram potências espalhadas
pelo Estado, gerando emprego,
renda e muitos produtos, que vão
direto para a mesa do consumidor
final. De acordo com dados da
Ocepar, no Estado existem 215
cooperativas, sendo que 60 são do
ramo agropecuário. aen.pr.gov.br

EXPORTAÇÕES DE UVAS AUMENTAM MAIS DE 300% EM OUTUBRO

As exportações brasileiras de uvas registraram bom desempenho em outubro, somando
14,1 mil toneladas e com receita de US$ 29,5 milhões, aumentos de expressivos 318,5% e
312,5%, respectivamente, frente a setembro, conforme dados da Secex. Segundo
pesquisadores do Hortifrúti/Cepea, a firme demanda na União Europeia, alavancada
pela busca por alimentos saudáveis e pela falta de frutas de outros países ofertantes, é a
grande responsável pela elevação dos embarques. cepea.esalq.usp.br
Newsletter da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento. 20/11/2020 - edição 164 pg.2

