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CORONAVÍRUS
CASOS NO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 291.244
INTERNADOS: 1.163
RECUPERADOS: 208.133
ÓBITOS: 6.259
Fonte: Informe epidemiológico da Sesa
em 3 de dezembro de 2020.

MAPA LANÇA PLATAFORMA TECNOLÓGICA COM
DADOS DO SOLO BRASILEIRO
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
lançou nesta quinta-feira (3) a plataforma tecnológica
do Programa Nacional de Solos no Brasil
(PronaSolos). A ferramenta reúne os dados disponíveis
sobre solos do país, coletados nos últimos 80 anos. Os
dados e mapas foram produzidos pelo Serviço
Geológico do Brasil (CPRM), pela Embrapa e pelo
IBGE. De forma inédita, a plataforma permite
cruzamento de informações, possibilitando, por
exemplo, saber a disponibilidade de água no solo de
determinada região do país. gov.br/agricultura

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

STARTUP VENCE O PITCH PARANÁ
COM SISTEMA DE IRRIGAÇÃO
A startup IrrigaTech, de

Paranavaí, é a vencedora do
Pitch Paraná. A iniciativa da
Superintendência Geral de
Inovação foi uma competição de
ideias inovadoras para o
desenvolvimento estadual. A
vencedora apresentou um
sistema de irrigação inteligente,
via wireless, que reduz o
consumo de água e aumenta a
eficiência produtiva. O projeto
responde a grandes problemas

ENCONTRO ESTADUAL DE COOPERATIVISTAS
PARANAENSES ACONTECE NESTA SEXTA-FEIRA (4)
O Sistema Ocepar reúne cooperativistas paranaenses
em seu tradicional Encontro Estadual em formato
digital. O evento será realizado na sexta-feira (4), a
partir das 8h30, e pode ser acompanhado por meio do

Canal Rural e TV Paraná Cooperativo. A programação
do produtores de frutas: estresse irá até às 11h30 e inclui o pronunciamento de
hídrico e alto consumo de
autoridades e lideranças do setor.
energia. aen.pr.gov.br

paranacooperativo.coop.br

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

PROGRAMA AGRO 4.0 SELECIONA DUAS
COOPERATIVAS PARANAENSES

Três cooperativas, duas delas paranaenses, foram
selecionadas no edital do programa Agro 4.0, da
Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial
(ABDI), com apoio da Organização das Cooperativas
do Brasil. São elas: Cocamar e Lar, do Paraná, e
Cotrijal, do Rio Grande do Sul. Cem propostas

NA MÍDIA
TRIBUNA DO VALE – Site destaca a

fiscalização do trânsito agropecuário
pela Adapar na região de
Jacarezinho, e cita o o supervisor
regional, Mario Roberto Ferri.
tribunadovale.com.br

foram inscritas. Os projetos receberão investimento
total de R$ 4,8 milhões. ocb.org.br

GAZETA DO POVO - Matéria sobre

os resultados das análises das
FRANÇA CRIA “PLANO DE PROTEÍNA VEGETAL”
PARA REDUZIR DEPENDÊNCIA DA SOJA DO BRASIL sementes não-encomendadas

O governo e o setor privado da França se

comprometeram a trabalhar para, em três anos,
aumentar em 40% as áreas destinadas ao cultivo

entrevista o gerente de Sanidade
Vegetal da Adapar, Renato Rezende
Young Blood. gazetadopovo.com.br

de plantas ricas em proteínas. O objetivo é reduzir a
dependência da soja importada, principalmente do

O PRESENTE RURAL - Site aborda a

Brasil. Hoje, a França tem 1 milhão de hectares

abertura do evento IFC Brasil Digital

dedicado a oleaginosas e leguminosas.

2020, que promove o setor de

g1.globo.com

pescados, e cita a participação
remota do secretário Norberto
Ortigara. opresenterural.com.br

CONTRATAÇÕES DE CRÉDITO
RURAL TÊM ALTA DE 19%
O crédito rural manteve

desempenho favorável entre julho e
novembro, quando as contratações
atingiram R$ 108,75 bilhões,
aumento de 19% em relação a igual

BIDEN DIZ QUE NÃO VAI CANCELAR ACORDO
COM A CHINA DE IMEDIATO

O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden,

período da safra anterior. De acordo
com o Balanço de Financiamento
Agropecuário da Safra 2020/2021, o

adiantou que não vai alterar, de imediato, o acordo destaque foi para os
assinado por Donald Trump com a China e nem vai financiamentos de investimento,
adotar medidas para remover tarifas sobre as

que aumentaram 46%, se situando

exportações chinesas. “Não vou adotar nenhuma

em R$ 32,4 bilhões, e para os

medida imediata, e o mesmo se aplica às tarifas.

créditos de custeio, cujo valor

Não vou prejudicar minhas opções”, disse em

contratado foi de R$ 60,27 bilhões,

entrevista ao New York Times. br.reuters.com

alta de 13%. agricultura.gov.br
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