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JORNADA TECNOLÓGICA EM FRUTICULTURA
DEBATE DERIVA DE HERBICIDAS

Nesta quinta-feira (26), a partir das 9 horas, acontece
a 7ª Jornada Tecnológica em Fruticultura, com o tema
a “Deriva de herbicidas na videira”. O evento,
totalmente online e gratuito, é organizado pelo
Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná IaparEmater (IDR-Paraná) e pelo Programa de
Revitalização da Viticultura Paranaense (Revitis), da
Secretaria de Estado da Agricultura e do
Abastecimento. A transmissão será pelo Youtube do
IDR-Paraná. agricultura.pr.gov.br

CORONAVÍRUS
CASOS NO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 262.235
INTERNADOS: 1.159
RECUPERADOS: 191.305
ÓBITOS: 5.925
Fonte: Informe Epidemiológico da Sesa
em 25 de novembro de 2020.
Leia mais: www.saude.pr.gov.br

CANAL RURAL PROMOVE DEBATE
SOBRE ESTIAGEM NO SUL
O secretário estadual da

Agricultura e do
Abastecimento, Norberto
Ortigara, participa nesta
quarta-feira (25), às 19h45, de
um debate promovido pelo
Canal Rural. O tema é

IPEA PREVÊ CRESCIMENTO MENOR DO PIB
AGROPECUÁRIO EM 2020 E 2021

O Ipea reduziu em quatro pontos percentuais a
estimativa de crescimento do PIB agropecuário para
este ano. De 1,9% previsto em outubro baixou para
1,5% agora. A Carta de Conjuntura Agro, que leva em
conta vários dados, entre eles o do IBGE e os
prognósticos de safra, também prevê crescimento
menor para 2021. Dos 2% projetados em outubro,
agora o percentual ficou em 1,2%. ipea.gov.br

"Estiagem na Região Sul:
impactos e reivindicações".
Também estarão presentes os
secretários estaduais do Rio
Grande do Sul e de Santa
Catarina. A transmissão pode
ser acompanhada pelo site,
Facebook ou Instagram do
Canal Rural.

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

ANEC REDUZ PREVISÕES DE EXPORTAÇÃO DE
SOJA E MILHO EM NOVEMBRO

A Associação Nacional dos Exportadores de Cereais
(Anec) revisou para baixo suas estimativas de
embarques de soja, milho e farelo do Brasil em
novembro, em relação à semana anterior, após dois

NA MÍDIA
REUTERS – Reportagem sobre o

plantio de soja e milho no Paraná
ouve o analista do Deral Edmar
Gervásio. br.reuters.com

ajustes positivos. As vendas externas de milho
devem alcançar 5,207 milhões de toneladas neste

O PARANÁ – Site destaca a

mês, 232 mil toneladas a menos que a projeção

inauguração da agência de

divulgada na semana passada. Ainda assim, o

relacionamento da Cresol em

resultado representa alta ante novembro de 2019,
quando os embarques somaram 4,529 milhões de
toneladas. moneytimes.com.br

Palotina e cita a presença do
secretário Norberto Ortigara no
evento. oparana.com.br
PARANÁ CENTRO - Matéria aborda a

consultoria gratuita do Instituto
Interamericano de Cooperação para a
Agricultura (IICA) para
estabelecimentos selecionados pelo
Consórcio Cid Centro. O agrônomo
Carlos Eduardo dos Santos, do núcleo
regional de Ivaiporã, foi entrevistado.
jornal.paranacentro.com.br

GARGALO NA CADEIA DE INSUMOS COMEÇA A
AFETAR AGROINDÚSTRIAS

Pesquisa da Confederação Nacional da Indústria

mostra um gargalo no mercado de insumos que
afeta vários setores, inclusive a agroindústria, com a

AMUSEP - Matéria cita parceria entre

a UEM e o IDR-Paraná, e entrevista
Cristovon Videira Ripol, coordenador
da Mesorregião Noroeste do IDR-

falta de embalagens plásticas e de papel, além de

Paraná; o diretor de Extensão Rural,

peças para máquinas. Com pouca demanda e

Nelson Harger; e Vânia Cirino, diretora

estoques no início da pandemia, agora, com a

de Pesquisa e Inovação.

retomada econômica, veio a escassez e aumento

amusep.com.br

nos preços. noticiasagricolas.com.br

SEMENTES RECEBIDAS POR BRASILEIROS CONTÊM PRAGAS QUE NÃO EXISTEM NO PAÍS
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento analisou, até o momento, 36

amostras de pacotes de sementes não solicitadas que chegaram via Correios na casa dos
brasileiros e foram encaminhadas ao Mapa. As análises realizadas pelo Laboratório
Federal de Defesa Agropecuária em Goiás, referência em sanidade vegetal, indicam que
parte das amostras contem a presença de mais de uma praga em seu conteúdo. No
total, 47% das amostras analisadas apresentaram risco fitossanitário. gov.br/agricultura
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