
CORONAVÍRUS

   CASOS NO PARANÁ:

  

            CONFIRMADOS: 277.424
                                               

INTERNADOS: 1.083

            RECUPERADOS: 199.434
            

            ÓBITOS: 6.099

Fonte: Informe epidemiológico da Sesa
em 30 de novembro de 2020.

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

Uma investigação realizada no município de Turvo

pela Adapar – Gerência de Sanidade Vegetal de

Guarapuava – revelou a morte de abelhas, por

envenenamento, em cerca de 40 caixas pertencentes

a apicultores da região. A ocorrência foi registrada em

setembro deste ano. Ao inspecionar os apiários,

produtores da Colônia Velha do Ivaí, no interior do

município, encontraram as abelhas dizimadas.

Estavam mortas dentro e fora das caixas. Algumas,

ainda vivas, encontravam-se desorientadas e sem

reação. agricultura.pr.gov.br

Instagram:@seabparana  Facebook.com/seabpr   Contato: imprensa@seab.pr.gov.br
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MAU USO DE AGROTÓXICO DIZIMA ABELHAS DE
40 CAIXAS EM TURVO

A Syngenta, a Associação

Brasileira de Produtores de Soja

(Aprosoja) e Embrapa promovem

nesta terça-feira (01), às 18h30,

um evento online para discutir os

impactos do clima na safra de

soja 2020/2021. Para

acompanhar a transmissão,

acesse o Youtube da Syngenta

Brasil.

EVENTO ONLINE COMEMORA O DIA DO EXTENSIONISTA
O Dia do Extensionista é comemorado em 6 de dezembro, mas a Associação

Brasileira de Entidades Estaduais de Assistência Técnica e Extensão Rural (Asbraer),

em parceria com a Emater/MG, promove nesta terça-feira (01), às 10 horas, um evento

dirigido aos profissionais e transmitido pelo canal YouTube da Asbraer. Está prevista a

participação do secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento, Norberto

Ortigara. idrparana.pr.gov.br

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-11/INFORME_EPIDEMIOLOGICO_30_11_2020.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Parana-confirma-mais-1294-diagnosticos-positivos-e-32-mortes-pela-Covid-19
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Mau-uso-de-agrotoxico-dizima-abelhas-de-40-caixas-em-Turvo
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.youtube.com/watch?v=Hcone0gl1Cg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR09xrTk5QV4x1HF46PUnms-7_j5C-rn2bIoFAtw4vteOoeziR3fj2oZWzQ
https://www.youtube.com/watch?v=n87sze3URFU&ab_channel=Asbraer
http://www.idrparana.pr.gov.br/Noticia/Evento-nacional-comemora-o-dia-do-Extensionista


NA MÍDIA

TNONLINE– Reportagem destaca a

certificação de mais uma

agroindústria de Francisco Beltrão no  

Susaf-PR, e cita chefe do núcleo

regional da Seab, Denise Chiapetti

Adamchuk. tnonline.uol.com.br

RPC - O programa Caminhos do

Campos veiculou reportagem sobre o

bem-estar animal e os processos de

produção pecuária. O gerente de

Saúde Animal da Adapar, Rafael

Gonçalves Dias, foi entrevistado.

g1.globo.com

G1 - Matéria aborda as estimativas

para a safra de grãos no Paraná cita o

chefe do Deral, Salatiel Turra.

g1.globo.com

CAMPOS  GERAIS RURAL- Site

destaca a produção de cevada na

região de Ponta Grossa nesta safra e

entrevista o economista do Deral,

Luiz Alberto Vantroba.

camposgeraisrural.com.br

BRASIL AMPLIA LIDERANÇA NO RANKING
MUNDIAL DE SUPERAVITS
O Brasil se consolidou nos últimos 25 anos como o

maior exportador líquido (diferença entre

exportações e importações) de produtos

agropecuários do mundo, de acordo com

levantamento da Organização Mundial do

Comércio (OMC). Essa tendência, diz o estudo,

pode se aprofundar ainda mais. No ranking das

exportações, a liderança é da União Europeia

(16,1%), graças ao bloco de 28 países, e o Brasil,

assumiu o terceiro lugar (7,8%), atrás dos Estados

Unidos (13,8%). suinoculturaindustrial.com.br

Newsletter da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento. 30/11/2020 - edição 170 pg.2

PRESOS SUSPEITOS DE ADULTERAR CARGAS DE
SOJA E GERAR PREJUÍZO DE US$ 20 MILHÕES
A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu na sexta-

feira (27) quinze pessoas suspeitas de adulterar

cargas de soja e lesar empresas nacionais e

internacionais. Estima-se que o prejuízo seja de

aproximadamente US$ 20 milhões. Os mandados

foram cumpridos nas cidades de Paranaguá,

Francisco Beltrão, Ibaiti, Nova Esperança, São Jorge

do Ivaí, Cascavel e Matinhos e no município de

Teodoro Sampaio, no estado de São Paulo. Essa é a

segunda fase da operação. A primeira, em

setembro, prendeu nove pessoas. aen.pr.gov.br

CASTROLANDA COMPLETA 69 ANOS
COM FATURAMENTO RECORDE
A Cooperativa Castrolanda

completa nesta segunda-feira (30)

69 anos de história. Em novembro,

pela primeira vez na história, a

Cooperativa superou a barreira dos

R$ 4 bilhões de faturamento. A data

também marca a reinauguração da

sede administrativa, em Castro.

castrolanda.coop.br

CHINA PRODUZ SUÍNOS EM PRÉDIOS DE ATÉ 13
ANDARES
A retomada da suinocultura da China, após ser

fortemente impactada pela peste suína africana,

chama a atenção pela engenhosidade e tecnologia

aplicada pelos asiáticos. A granja Guifei é um

exemplo. Ela reúne todo o rebanho suíno em dois

prédios de sete andares e em outro edifício de 13

pavimentos. Com capacidade para 840 mil leitões

por ano, o modelo apresenta taxa de sobrevivência

de 92,1% em todo o processo de produção.

canalrural.com.br

https://tnonline.uol.com.br/noticias/parana/industria-de-mel-e-a-3-certificada-no-susaf-pr-em-francisco-beltrao-506841
https://g1.globo.com/pr/parana/caminhos-do-campo/noticia/2020/11/29/pressao-do-mercado-por-bem-estar-animal-muda-processos-da-producao-pecuaria-no-parana.ghtml
https://g1.globo.com/pr/parana/caminhos-do-campo/noticia/2020/11/28/deral-preve-colheita-de-243-milhoes-de-toneladas-de-graos-na-safra-de-verao-de-20202021-no-parana.ghtml
https://camposgeraisrural.com.br/noticia/599/producao-de-cevada-da-regiao-de-ponta-grossa-representa-25-do-total-cultivado-no-parana?fbclid=IwAR2aW8PSQaWM_S29PKup30hr-tBwdLT8nOJoirueecwmAuL1NA3f5LKXLlM
https://www.suinoculturaindustrial.com.br/imprensa/brasil-amplia-lideranca-no-ranking-mundial-de-superavits-agricolas/20201130-085935-K016
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=109876
https://www.castrolanda.coop.br/castrolanda-completa-69-anos-com-faturamento-recorde-e-nova-estrutura-corporativa/
https://www.canalrural.com.br/noticias/pecuaria/suino/china-suinos-predios-13-andares-veja-imagens/

