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CEASA PROMOVE LICITAÇÕES PARA OBRAS EM
LONDRINA, MARINGÁ E FOZ DO IGUAÇU
A Ceasa Paraná iniciou nesta terça-feira (01), às 14

CORONAVÍRUS
CASOS NO PARANÁ:

horas, em sua unidade de Londrina, a primeira das
cinco licitações para obras de reformas e recuperação
de áreas desta unidade, e também nas de Maringá e
Foz do Iguaçu. As licitações seguem o sistema de
pregão presencial, tipo menor preço. O processo será
realizado pela Comissão Permanente de Licitações –
CPL da Ceasa Paraná, que estabeleceu as condições e
prazos para esses trabalhos, em conjunto com as
respectivas Gerências de Mercado de cada unidade e
com a Divisão de Manutenção e Engenharia. As
licitações poderão ser acompanhadas por
videoconferências via Google Meet. aen.pr.gov.br

CONFIRMADOS: 282.645
INTERNADOS: 1.083
RECUPERADOS: 202.268
ÓBITOS: 6.160
Fonte: Informe epidemiológico da Sesa
em 1 de dezembro de 2020.
Leia mais: www.saude.pr.gov.br

RELATÓRIO SEMANAL DE PLANTIO
E COLHEITA

O Departamento de Economia
Rural (Deral) disponibilizou
nesta terça-feira (01) o relatório
semanal do plantio e colheita
no Paraná, que mostra a
situação das lavouras de
batata, feijão, milho, soja e
trigo. agricultura.pr.gov.br

IPEA E MAPA LANÇAM LIVRO COM ANÁLISE DOS CENSOS AGROPECUÁRIOS DESDE 1920
O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e o Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (Mapa) lançaram, nesta terça-feira, o livro Uma jornada
pelos contrastes do Brasil: cem anos de Censo Agropecuário. A obra traz um
diagnóstico do setor agropecuário brasileiro, elaborado por 64 pesquisadores e
professores, a partir da análise dos dados coletados pelo Censo Agropecuário,
realizado no país desde 1920. ipea.gov.br
Instagram:@seabparana Facebook.com/seabpr Contato: imprensa@seab.pr.gov.br

LAR COOPERATIVA INAUGURA COMPLEXO EM
MATO GROSSO DO SUL

A Lar Cooperativa Industrial inaugurou, sábado, seu
complexo processador de soja, em Caarapó (MS). O
novo complexo tem capacidade para processar 1,5
mil toneladas de soja por dia e produzir 300
toneladas de biodiesel a cada 24 horas, além de
produção de farelo e energia. Além disso, vai gerar
300 empregos diretos. O complexo estava parado

NA MÍDIA
ORGANICS NEWS BRASIL – Site cita

estudos para criar centro de inovação
em agricultura orgânica e entrevista
o coordenador da mesorregião
noroeste do IDR-Paraná, Cristovon
Videira Ripol.
organicsnewsbrasil.com.br

há anos e foi recuperado pela cooperativa.
broadcast.com.br

COAMO VAI ANTECIPAR R$ 138 MILHÕES EM
SOBRAS PARA 29,4 MIL COOPERADOS

A Coamo Agroindustrial Cooperativa vai distribuir,
em 9 de dezembro, R$ 138 milhões para 29,4 mil
cooperados como antecipação de parte das sobras
do exercício. O anúncio foi feito na manhã desta

CORREIO DO LITORAL- Site destaca

a visita do secretário Norberto
Ortigara a Guaratuba, na última
sexta-feira, e também cita o gerente
regional do IDR-Paraná, Satoshi
Osmar Nonaka. correiodolitoral.com

milho, R$ 0,20 pelo trigo e 1,60% sobre os insumos

SEARA CONCLUI AQUISIÇÃO DOS
SETORES DE MARGARINA E MAIONESE
DA BUNGE
A Seara anunciou na segunda-feira

GROSSO A REPLANTAR ÁREAS DE SOJA

Bunge Alimentos. A empresa

Grosso a fazer a ressemeadura em 2,51% das áreas,

brasileiro de margarinas, com 35,5%

segundo boletim do Instituto Mato-Grossense de

de participação. Três fábricas – em

Economia Agropecuária. Os baixos e irregulares

São Paulo (SP), Gaspar (SC) e Suape

volumes de chuva das últimas semanas no Estado,

(PE) –, cerca de 1,2 mil funcionários

maior produtor do grão do país, prejudicam o

e sete marcas são incorporados. A

desenvolvimento da soja em várias regiões,

expectativa é de aumento de

resultando em perda do potencial produtivo em

receita anual em R$ 1,2 bilhão.

algumas lavouras. revistagloborural.globo.com

br.reuters.com

terça-feira. Os cooperados receberão o valor de R$
0,60 por cada saca de soja entregue, R$ 0,15 pelo

adquiridos na cooperativa. noticiasagricolas.com.br (30) a conclusão da aquisição dos
ativos de margarina e maionese da
FALTA DE CHUVAS LEVA PRODUTORES DE MATO
A falta de chuvas levou produtores de soja do Mato assume o 2º lugar no mercado

ANEEL REATIVA BANDEIRA VERMELHA

A Agência Nacional de Energia Elétrica decidiu reativar o sistema de acionamento das
bandeiras tarifárias a partir desta terça-feira, 1º de dezembro, diante da deterioração
do nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas. A bandeira que vai vigorar é a
vermelha patamar 2, que representa um adicional tarifário de R$ 6,243 a cada 100 kWh
consumido por mês. As condições de armazenamento são especialmente severas nas
regiões Sudeste/Centro-Oeste e Sul do país. canalenergia.com.br
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