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EVENTO VAI DEBATER EDUCAÇÃO
COOPERATIVISTA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
O Programa Estadual de Apoio ao Cooperativismo da
Agricultura Familiar (Coopera Paraná) promove na
próxima quinta-feira (10), das 14h às 16h, um evento
online para discutir os desafios do setor, com o tema
“A importância da Educação Cooperativista e
Assistência Técnica no desenvolvimento das
cooperativas da Agricultura Familiar”. A transmissão
será pelo Youtube (Acesse aqui). A abertura, às 14
horas, terá a participação do secretário estadual da
Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara.
agricultura.pr.gov.br

CORONAVÍRUS
CASOS NO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 285.837
INTERNADOS: 1.138
RECUPERADOS: 205.294
ÓBITOS: 6.188
Fonte: Informe epidemiológico da Sesa
em 2 de dezembro de 2020.
Leia mais: www.saude.pr.gov.br

PARANAVAÍ REPRESENTA O AGRO
NO PITCH PARANÁ
A startup vencedora do Pitch

Paraná será conhecida nesta
quarta-feira (2). A finalista na
categoria Agronegócio é a
IrrigaTech, de Paranavaí, que
recebeu apoio do IDR-Paraná no
projeto. A final será transmitida
às 20 horas pelo Youtube.
aen.pr.gov.br

LINHA DE CRÉDITO DO PRONAF FINANCIA CONSTRUÇÃO DE CASAS NO MEIO RURAL

A rotina no meio rural está sempre tomada pelo trabalho com a lavoura ou criações.
É comum os produtores deixarem em segundo plano benfeitorias nas próprias
moradias, por falta de recursos. Para atender a essa necessidade, os extensionistas do
IDR-Paraná têm levado às comunidades informações sobre uma linha de crédito do
Pronaf Mais Alimentos que o agricultor pode usar para a reforma ou construção de
moradias. Os recursos têm mudado a vida de muitas famílias. idrparana.pr.gov.br
Instagram:@seabparana Facebook.com/seabpr Contato: imprensa@seab.pr.gov.br

ESPECIALISTAS FALAM SOBRE SUPERAÇÃO DE
LIMITAÇÕES CLIMÁTICAS NO ARENITO CAIUÁ
A Expotécnica.com, organizada IDR-Paraná,

promove mais um evento online nesta quinta-feira
(3) às 9 horas. A Live denominada “O Clima no
Arenito Caiuá e as estratégias para superar suas
limitações” será transmitida pelo YouTube. Entre os
participantes estão especialistas do Instituto, um
produtor rural que vai relatar sua experiência na
região e um engenheiro agrônomo da Cocamar.
idrparana.pr.gov.br

PAVIMENTAÇÃO DA BOIADEIRA É ESPERANÇA DE
PROSPERIDADE PARA O NOROESTE

NA MÍDIA
SISTEMA OCEPAR – Notícia do

Informe Paraná Cooperativo cita a
presença do secretário estadual
da Agricultura e do
Abastecimento, Norberto
Ortigara, em reunião do Grupo G7,
formado pelas entidades
empresariais do Paraná, no dia 30
de novembro.
paranacooperativo.coop.br

Um convênio entre o governo do Estado, o governo MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS PELA
federal e a Itaipu Binacional, no valor de R$ 223,8
FERROESTE CRESCE 34% E REGISTRA
milhões, acertado este ano, deve concluir as obras RECORDE
A movimentação de cargas pela
da BR-487, no trecho conhecido como Estrada
Ferroeste (Estrada de Ferro Paraná
Boiadeira, entre Porto Camargo e Umuarama. A
Oeste S/A), que liga Cascavel a
expectativa é que melhore o fluxo entre Mato
Guarapuava e transporta a
Grosso do Sul e Paraná, possibilitando escoamento
produção agropecuária do Oeste
mais rápido da produção agropecuária em direção
paranaense para o Porto de
ao Porto de Paranaguá. aen.pr.gov.br
Paranaguá, cresceu 34% nos
PARANÁ LIDERA CONTRATAÇÃO DE SEGURO

RURAL EM OPERAÇÕES DO PRONAF

primeiros dez meses de 2020, em

O Paraná lidera o número de contratação de

relação ao mesmo período de 2019.

subvenção ao prêmio do seguro rural em um

O volume de janeiro a outubro

projeto-piloto do Ministério da Agricultura, voltado deste ano chegou a 1,2 milhão de
para operações enquadradas no Pronaf para
toneladas transportadas e, mesmo
culturas de milho 1.ª safra, soja, banana, maçã e

sem contar novembro e dezembro,

uva. Pelos resultados preliminares, o Estado

já é a maior quantidade registrada

concentra 46% das contratações. Até agora, no

pela empresa em um ano.

Brasil, foram 10 mil apólices. gov.br/agricultura

aen.pr.gov.br

PARANAENSE É ELEITO PRESIDENTE DA FRENTE PARLAMENTAR AGROPECUÁRIA

O deputado federal Sérgio Souza (MDB-PR) foi eleito, na terça-feira, para presidir a
Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) no biênio 2021/22. A posse será em
fevereiro. De acordo com o deputado, o agro brasileiro terá dois desafios principais nos
próximos anos: “estabelecer, cada vez mais, segurança jurídica para produzir e
estabelecer a real imagem do agro brasileiro perante o Brasil e os demais países do
mundo”. agencia.fpagropecuaria.org.br
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