
CORONAVÍRUS

   CASOS NO PARANÁ:

  

            CONFIRMADOS: 266.639
                                               

INTERNADOS: 1.065

            RECUPERADOS: 193.261
            

            ÓBITOS: 5.989

Fonte: Informe Epidemiológico da Sesa
em 26 de novembro de 2020.

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

O governador Carlos Massa Ratinho Junior se reuniu

na quarta-feira (25) com presidentes de cooperativas

e de uma agroindústria para discutir projetos de

infraestrutura, o cenário da economia e os

investimentos planejados pelo agronegócio para os

próximos anos, na cadeia de grãos e de carne. Os

encontros contaram com a participação do vice-

governador Darci Piana e dos secretários Norberto

Ortigara, da Agricultura e do Abastecimento, e Sandro

Alex, de Infraestrutura e Logística. agricultura.pr.gov.br

Instagram:@seabparana  Facebook.com/seabpr   Contato: imprensa@seab.pr.gov.br
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GOVERNO DO ESTADO E EMPRESÁRIOS
DISCUTEM INVESTIMENTOS E INFRAESTRUTURA

O projeto de lei 6.303/2019, que

altera a Lei de Falências e

Recuperação Judicial, foi

aprovado na quarta-feira pelo

Senado. Ele possibilita que o

produtor rural também tenha

acesso à recuperação judicial.

canalrural.com.br

IDR-PARANÁ VAI PREMIAR OPERADORES MAIS EFICIENTES DE MÁQUINAS NA QUINTA (03)
O IDR-Paraná realiza, na próxima quinta-feira (03), o 16.º

Concurso Regional de Qualidade na Colheita da Soja.

Com a premiação dos operadores de máquinas que

foram mais eficientes no trabalho, o instituto pretende

chamar a atenção para a redução dos desperdícios na

colheita e, consequentemente, promover o aumento

dos lucros. Foram avaliadas 200 colheitadeiras em 20

municípios. idrparana.pr.gov.br

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-11/INFORME_EPIDEMIOLOGICO_26_11_2020.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-11/INFORME_EPIDEMIOLOGICO_26_11_2020.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Parana-passa-de-266-mil-casos-confirmados-de-Covid-19
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Governo-e-empresarios-discutem-investimentos-e-infraestrutura
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.canalrural.com.br/noticias/agricultura/senado-recuperacao-judicial-produtores-rurais/
http://www.idrparana.pr.gov.br/Noticia/Maringa-realiza-o-maior-concurso-do-pais-para-melhorar-qualidade-da-colheita-de-soja


NA MÍDIA

CANAL RURAL– Site publicou

reportagem sobre a avaliação da

safra na região Sul e cita entrevista

com o secretário estadual da

Agricultura e do Abastecimento,

Norberto Ortigara. canalrural.com.br

TRIBUNA DO VALE - Matéria sobre o

fim do prazo para o cadastramento

de rebanhos  ouviu o gerente de

Saúde Animal da Adapar, Rafael

Gonçalves Dias. tribunadovale.com.br

MÉXICO APROVA IMPORTAÇÃO DE OVOS DO
BRASIL
O governo brasileiro foi informado pelas

autoridades mexicanas da aprovação do Certificado

Zoossanitário Internacional proposto para a

exportação de ovos de aves, subprodutos e partes.

Com isso, as portas do mercado mexicano foram

abertas para as exportações brasileiras desses

produtos. O México abriu também quota tarifária

plurianual para a importação de arroz com casca.

broadcast.com.br
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Em evento do Fundo para o

Desenvolvimento Tecnológico das

Telecomunicações, foram

anunciados investimentos de R$

409 milhões no desenvolvimento

de tecnologias de internet das

coisas em sistemas agrícolas, de

transporte, de saúde e de

segurança, e em soluções para

internet 5G. A ministra da

Agricultura, Tereza Cristina, disse

que pretende levar conectividade

a 7,7 mil assentamentos.

agrolink.com.br

SAFRA DE CANA-DE-AÇÚCAR APRESENTA MAIOR
RENDIMENTO DA HISTÓRIA

A safra 2020/2021 de cana-de-açúcar apresenta o

maior valor total de produto gerado em toda a série

histórica, chegando a 85,03 milhões de toneladas

de Açúcares Totais Recuperáveis (ATR) até 16 de

novembro, de acordo com a União da Indústria de

Cana-de-Açúcar (Unica). Já são 147 usinas com a

safra 2020/2021 encerrada, ante 126 verificadas no

mesmo período de 2019. Para a próxima quinzena,

outras 67 empresas devem finalizar as operações

do atual ciclo agrícola. canalrural.com.br

FUNDO VAI INVESTIR R$ 400
MILHÕES EM CONECTIVIDADE,
INCLUINDO O CAMPO

PRODUTORES DO MATO GROSSO TÊM ECONOMIA DE 50% COM USO DE MANDIOCA
PARA ALIMENTAR AVES 
Produtores de frango de Sorriso (MT) estão usando a mandioca como principal fonte de

alimento para garantir mais qualidade à carne das aves. Há três meses, eles começaram

a experiência substituindo cerca de 70% do milho e 30% do farelo de soja. Para virar

ração, tanto a parte aérea da planta quanto a rama passam por um processo de corte e

secagem. Com essa nova alimentação, os produtores conseguem até 50% de economia

nos custos. cenariomt.com.br

https://www.canalrural.com.br/noticias/estiagem-no-sul-veja-o-que-secretarios-da-agricultura-propoem-para-amenizar-a-crise/
https://tribunadovale.com.br/blog/2020/11/25/produtor-precisa-atualizar-o-cadastro-de-todos-os-animais-ate-30-de-novembro/
http://broadcast.com.br/cadernos/agro/?id=SzZ1NTdCNzhFeHVJVGk2cmIvcStxQT09
https://www.agrolink.com.br/noticias/governo-libera-r--400-milhoes-para-internet_442841.html
https://www.canalrural.com.br/noticias/agricultura/cana/rendimento-cana-de-acucar-safra-maior-historia/
https://www.cenariomt.com.br/agro/produtores-de-sorriso-inovam-e-passam-a-usar-racao-de-mandioca-na-criacao-das-aves/

