
CORONAVÍRUS

   CASOS NO PARANÁ:

  

            CONFIRMADOS: 294.680
                                               

INTERNADOS: 1.176

            RECUPERADOS: 211.263
            

            ÓBITOS: 6.304

Fonte: Informe epidemiológico da Sesa
em 4 de dezembro de 2020.

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

O preço do leite apresentou queda para o produtor

em novembro. Isso refletiu para o consumidor,

estendendo-se para produtos lácteos industrializados.

A análise sobre as razões para a redução é feita no

Boletim Semanal de Conjuntura Agropecuária,

produzido por técnicos do Departamento de

Economia Rural (Deral), referente à semana de 29 de

novembro a 4 de dezembro. O boletim mostra que a

alta durante o ano levou a menor consumo. Isso,

aliado à importação e ao recente aumento do volume

nas propriedades, resultou na queda do preço.

agricultura.pr.gov.br

ESTADO AMPLIA MEDIDAS PARA
CONTER CORONAVÍRUS
O Governo do Estado ampliou as

medidas para conter o novo

coronavírus. O decreto

6294/2020, editado na quinta-

feira (03), estabelece, entre outras

regras, a proibição de  eventos

presenciais com aglomerações.

Também há recomendações

sobre o teletrabalho. aen.pr.gov.br
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PREÇO DO LEITE E DERIVADOS EM QUEDA É
ANALISADO EM BOLETIM AGROPECUÁRIO

BRDE LIBERA R$ 191,9 MILHÕES A COOPERATIVAS AGRÍCOLAS PARANAENSES
O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) financiou R$ 191,9

milhões, entre janeiro e novembro de 2020, a cooperativas agrícolas paranaenses. A

Copacol, com sede em Cafelândia, e a Lar, de Matelândia, estão entre as cooperativas

que receberam apoio com crédito, neste ano. Atualmente, o banco tem 60% de sua

carteira direcionada a agricultores e agroindústrias. Mesmo atuando somente nos três

estados da Região Sul, é o maior operador do Programa de Desenvolvimento

Cooperativo (Prodecoop) do BNDES. aen.pr.gov.br

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-12/informe_epidemiologico_03_12_2020.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-12/informe_epidemiologico_04_12_2020.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Boletim-da-Sesa-registra-mais-1924-novos-casos-confirmados-por-Covid-19
http://www.agricultura.pr.gov.br/Pagina/Conjuntura-Boletim-Semanal-302020
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Preco-do-leite-e-derivados-em-queda-e-analisado-em-Boletim-Agropecuario
http://www.aen.pr.gov.br/arquivos/0312decretocovid1.pdf
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=109956&tit=Estado-amplia-medidas-para-conter-a-circulacao-do-coronavirus
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=109970&tit=BRDE-libera-R-1919-milhoes-a-cooperativas-agricolas-paranaenses


NA MÍDIA

CBN PONTA GROSSA – Emissora fala

sobre as estimativas para a safra de

grãos na região de Ponta Grossa, e

entrevista o economista do Deral,

Luiz Alberto Vantroba. cbnpg.com.br

NOTÍCIAS AGRÍCOLAS - Site publica

matéria sobre bovinocultura de leite

que cita Leandro Michalovicz,

engenheiro agrônomo do IDR-

Paraná de Reserva do Iguaçu.

noticiasagricolas.com.br

CHINA MUDA LEGISLAÇÃO SOBRE ESTOQUE DE
GRÃOS PARA GARANTIR SEGURANÇA ALIMENTAR
Com objetivo de melhorar a segurança alimentar, a

China publicou novo projeto de lei para gerenciar

as reservas de grãos, que incluirá a supervisão de

estoques em regiões e províncias. Antes, as regras

que regem as reservas da China se aplicavam

apenas aos estoques do Estado Central. A nova lei

estabelece como devem ser definidos  e liberados

os volumes de reservas. agrolink.com.br
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AUMENTA EM 400% BUSCA POR
ROBÔ QUE ALIMENTA PORCOS
ENQUANTO TOCA MÚSICA CLÁSSICA
A demanda por um robô brasileiro

que alimenta suínos enquanto toca

música clássica aumentou, em

média, 400%, com venda de 60

unidades por mês. A engenhoca foi

criada pela Roboagro, empresa de

Caxias do Sul. Ela alimenta os

animais em baias e garante que

eles recebam a quantidade exata

de ração em cada refeição.

Enquanto avança, o robô toca

música clássica, o que a empresa

afirma aliviar o estresse dos porcos

em fase de engorda. br.reuters.com

TECNOLOGIA 5G FORNECE EM UMA HORA DADOS QUE DEMORARIAM TRÊS DIAS
O município de Rio Verde, em Goiás, iniciou um projeto-piloto, com uso de tecnologia

de quinta geração na cultura da soja, com vistas a aumentar a produtividade agrícola e

agir rapidamente contra doenças no setor rural. O equipamento da Huawei possibilita

que, por meio de sensores inseridos nos campos, colheitadeiras e drones, haja

cruzamento em tempo real de dados fornecendo em uma hora informações que

costumam demorar três dias. br.reuters.com

PORTO DE PARANAGUÁ RECEBE CARGA DE 30,5
MIL TONELADAS DE SOJA NORTE-AMERICANA
O Porto de Paranaguá recebeu, na quinta-feira, a

primeira operação de importação de soja. O navio

Discoverer chegou com 30,5 mil toneladas do

produto, dos EUA, para abastecer o mercado

interno brasileiro. Este é o maior volume comprado

pelo Brasil dos EUA desde 1997. Segundo o

Ministério da Economia, entre janeiro e outubro, o

Brasil importou 625 mil toneladas da oleaginosa, a

maior parte do Paraguai e Uruguai. aen.pr.gov.br

https://www.cbnpg.com.br/post/ponta-grossa-deve-produzir-mais-de-2-milh%C3%B5es-de-toneladas-de-soja-em-2021
https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/leite/275322-manejo-adequado-das-lavouras-fortalece-a-bovinocultura-leite.html#.X8qcm2VKjIU
https://www.agrolink.com.br/noticias/china-busca-aumentar-a-seguranca-alimentar-com-nova-lei_443273.html
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN28D3IR-OBRBS
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN28D3GU-OBRBS
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=109953&tit=Porto-de-Paranagua-realiza-primeira-operacao-de-importacao-de-soja

