
CORONAVÍRUS

   CASOS NO PARANÁ:

  

            CONFIRMADOS: 258.432
                                               

INTERNADOS: 820

            RECUPERADOS: 190.171
            

            ÓBITOS: 5.878

Fonte: Informe Epidemiológico da Sesa
em 24 de novembro de 2020.

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

A produção de grãos no Paraná é historicamente

destinada à exportação, mas agroindústrias ligadas a

cooperativas verticalizam cada vez mais suas

atividades. As plantas fabris processam margarinas,

óleos, farinhas e cafés. Elas reforçam a grande cadeia

da indústria de alimentos, que faz deste segmento

um dos mais importantes da economia estadual. A

Ocepar contabiliza 18 plantas de processamento de

grãos, açúcar e café ligadas ao cooperativismo.

aen.pr.gov.br

Instagram:@seabparana  Facebook.com/seabpr   Contato: imprensa@seab.pr.gov.br

PLANTIO E COLHEITA

BOLETIM INFORMATIVO DA
ASSESSORIA DE IMPRENSA 
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COOPERATIVAS INVESTEM CADA VEZ MAIS NO
PROCESSAMENTO DE GRÃOS NO ESTADO

Está no site da Seab o boletim

semanal do plantio e colheita,

que mostra as condições das

lavouras de batata, feijão, milho,

soja, cevada e trigo. Na quinta-

feira (26), o Deral divulga as

atualizações de área, produção

e comercialização.

agricultura.pr.gov.br

GOVERNO DO PR QUER AMPLIAR PARCERIA COM A COAMO NOS PRÓXIMOS ANOS
O governador Carlos Massa Ratinho Junior se reuniu na segunda-feira (23) com

diretores da cooperativa Coamo, de Campo Mourão, para discutir investimentos e

estratégias para ampliar a produção e a parceria institucional. A cooperativa fez 50

anos em 2020 e está planejando os próximos passos para completar um século de

existência dentro da industrialização e beneficiamento de soja, milho, trigo, café e

açúcar, entre outras matérias-primas. O secretário estadual da Agricultura e do

Abastecimento, Norberto Ortigara, também esteve no encontro online. aen.pr.gov.br

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-11/informe_epidemiologico_20_11_2020_.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-11/INFORME_EPIDEMIOLOGICO_24_11_2020.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Casos-confirmados-de-Covid-19-ja-passam-de-258-mil-no-Parana
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=109796&tit=Do-oleo-as-farinhas-como-a-producao-de-graos-chega-a-mesa-do-consumidor
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
http://www.agricultura.pr.gov.br/system/files/publico/Safras/plantio_colheita.pdf
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=109794


NA MÍDIA

AGRONEWSBRAZIL – Site fala sobre

a produção de leite no Brasil e

destaca o Paraná como segundo

produtor nacional, citando o chefe do

Deral, Salatiel Turra.

agronewsbrazil.com.br

CANAL RURAL – Site destaca a

produção e logística de exportação

da tilápia paranaense, ouvindo o

técnico do Deral Edmar Gervásio.

canalrural.com.br

SISTEMA FAEP - Notícia sobre a

premiação das campanhas “Todos

Contra a Dengue” e “Agro pela Água”

cita a participação do secretário

Norberto Ortigara no evento online,

que acontece no próximo dia 8. 

sistemafaep.org.br

EXPORTAÇÃO DE CARNE DE FRANGO RECUA 14%
EM UMA SEMANA
Os embarques brasileiros de carne de frango in

natura, na terceira semana de novembro, foram

14% inferiores aos da semana anterior. Com isso, a

média no mês recuou para 17.191 toneladas diárias,

reduzindo a perspectiva de que se possa chegar a

360 mil toneladas de exportação de carne de

frango em novembro. avisite.com.br

PROJETO QUESTIONA CONTRATAÇÃO DE
VETERINÁRIOS POR FRIGORÍFICOS
Um projeto de decreto legislativo, do deputado

Carlos Veras (PT-PE), anula o decreto presidencial

10.419/20, que autorizou frigoríficos a contratar

médicos veterinários para desempenhar atividades

de fiscalização e inspeção sanitária nos

estabelecimentos. O deputado argumenta

inconstitucionalidade por entender que a

contratação deveria ser feita por concurso.

moneytimes.com.br
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TCU DETERMINA FIM DE DIFERENCIAÇÃO
TARIFÁRIA EM ENERGIA SOLAR DISTRIBUÍDA

EQUIPAMENTO MEDE ÁGUA INFILTRADA NO SOLO
A Embrapa Solos (RJ) e o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF) desenvolveram

um equipamento que faz a medição digital da água infiltrada no solo e seu fluxo. Por

meio de um microcomputador de baixo custo o tempo é reduzido e o trabalho

facilitado. O novo permeâmetro digital é considerado uma inovação para a agricultura

4.0. Os testes foram feitos em São Luiz (MA) e Lençóis Paulista (SP). agrolink.com.br

O FATI – Fórum do Agronegócio,

Tecnologia e Inovação, evento

organizado pelo CODECAM – Conselho

de Desenvolvimento Econômico de

Campo Mourão acontece na quarta-

feira (25) a partir das 19h30, de forma

online e gratuita.  Para se inscrever,

acesse este link. fati.codecam.org.br

O Tribunal de Contas da União decidiu, na última

quarta-feira (18), que a Aneel tem até 90 dias para

apresentar um plano de ação ao tribunal para

acabar com a diferenciação tarifária dos

consumidores de geração solar distribuída. O TCU

entende que há subsídio cruzado, visto que repassa

custos e encargos do setor de forma desigual aos

consumidores e onera quem não aderiu ao sistema.

A Aneel argumentava que não havia subsídio, mas

política tarifária. comprerural.com

EVENTOS

https://agronewsbrazil.com.br/brasil-e-o-3o-maior-produtor-de-leite-do-mundo-superando-o-padrao-europeu-em-alguns-municipios/
https://www.canalrural.com.br/noticias/pecuaria/peixes/tilapia-cooperativismo-logistica-mercado-parana/
https://sistemafaep.org.br/premiacao-das-campanhas-da-agua-e-dengue-sera-em-evento-online/
https://www.avisite.com.br/index.php?page=noticias&id=22050
https://www.moneytimes.com.br/projeto-anula-decreto-que-autoriza-frigorificos-a-contratar-veterinarios-para-inspecao-animal/
https://www.agrolink.com.br/noticias/equipamento-mede-agua-infiltrada-no-solo_442786.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_ghHaeqgp79ZRxJElgIl2b1GRVcfrML2Jr5t-IDap0HGMQA/viewform
http://fati.codecam.org.br/
https://www.comprerural.com/decidido-governo-vai-taxar-quem-usa-energia-solar-veja/

