
CORONAVÍRUS

   CASOS NO PARANÁ:

  

            CONFIRMADOS: 301.458
                                               

INTERNADOS: 1.214

            RECUPERADOS: 215.777
            

            ÓBITOS: 6.414

Fonte: Informe epidemiológico da Sesa
em 7 de dezembro de 2020.

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

Foram divulgados os vencedores do 16º Concurso

Regional de Qualidade na Colheita de Soja da Região

de Maringá e 24ª edição municipal/safra 2019/2020. O

concurso, realizado pelo Instituto de

Desenvolvimento Rural do Paraná-Iapar-Emater (IDR-

Paraná) em parceria com a Cresol, Sociedade Rural

de Maringá e Unicesumar, avalia os produtores que

tiveram as menores perdas durante a colheita. Em

função da pandemia causada pelo novo coronavírus,

a premiação foi virtual. idrparana.pr.gov.br

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

BOLETIM INFORMATIVO DA
ASSESSORIA DE IMPRENSA 

7 DE DEZEMBRO DE 2020 | EDIÇÃO 175

Newsletter da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento 

CONCURSO REGIONAL DE QUALIDADE NA
COLHEITA PREMIA VENCEDORES

MAPA ANUNCIA RECORDE NO SEGURO RURAL,
COM  13,7 MILHÕES DE HECTARES

A Secretaria da Administração

e da Previdência realiza

processos licitatórios para

futura e eventual aquisição de

hortifrutigranjeiros e pão

francês. Os certames ocorrem

no dia 17 de dezembro: a

licitação de pão francês às 10 h

e de hortifrúti, às 14 h. Ambas

serão presenciais, no IDR-

Paraná, em Londrina. Os

produtos são destinados ao

IDR-Paraná e à Polícia Militar.

O edital está na página

www.comprasparana.pr.gov.br

e no Portal da Transparência.

aen.pr.gov.br

ESTADO REALIZA LICITAÇÃO
PARA HORTIFRÚTI E PÃES

O Mapa anunciou que a área agrícola segurada no

país alcançou o recorde de 13,7 milhões de hectares

em 2020, aumento de aproximadamente 98% em

relação ao ano anterior. Neste ano, o programa

aplicou R$ 880 milhões, o dobro do valor executado

em 2019. Foram beneficiados aproximadamente 105

mil produtores rurais (193 mil apólices). A importância

segurada total foi de R$ 45,7 bilhões, o maior valor

desde o início do programa em 2005.

agricultura.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_07_12_2020.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Casos-confirmados-de-Covid-19-ultrapassam-300-mil-no-Parana
http://www.idrparana.pr.gov.br/Noticia/Concurso-Regional-de-Qualidade-na-Colheita-da-Soja-premia-vencedores-em-Maringa
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
http://www.administracao.pr.gov.br/Compras
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=109990&tit=Estado-realiza-ultima-licitacao-de-hortifruti-e-pao-frances-do-ano
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/area-segurada-no-pais-alcanca-recorde-de-13-7-milhoes-de-hectares-em-2020


NA MÍDIA

RIC RURAL – Programa falou

sobre o Alerta Ferrugem e

entrevistou o coordenador do

projeto Grão Sustentável, Gervásio

Vieira, e o agrônomo do IDR-

Paraná, Renan Barzan. 

 ricmais.com.br

PORTAL DA CIDADE - Site de Foz

do Iguaçu destaca o programa

Restaurantes Populares e cita o

secretário Norberto Ortigara.

foz.portaldacidade.com

AGROLINK - Site publica matéria

sobre semeadura fora de época e

cita o coordenador do Projeto

Grãos do IDR-Paraná, Edivan

Possamai, e a engenheira

agrônoma Heverly de Morais.

agrolink.com.br

PAIQUERÊ - Emissora destaca as

as estimativas para a safra

2020/2021 no Paraná e cita o

chefe do Deral, Salatiel Turra.

paiquerê.com.br

PERU DEVE ENVIAR PRODUTOS PARA O REINO UNIDO COM ISENÇÃO DE IMPOSTOS
A presidente do Conselho de Ministros do Peru, Violeta Bermúdez, anunciou um acordo

comercial com o Reino Unido, que permitirá que 95% dos produtos exportados para o

território britânico entrem com isenção de impostos. O acordo precisa ser ratificado pelo

Congresso. No final de 2019, o Peru se posicionou como o segundo fornecedor de frutas

da América Latina para o Reino Unido, atrás do Chile. De acordo com um relatório da

FreshFruit, o Reino Unido foi o destino de 62% das exportações de laranja e 19% dos

embarques de uvas do Peru. freshplaza.es
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COMÉRCIO DE ALIMENTOS DEVE SER MOTOR DE
RECUPERAÇÃO ECONÔMICA
O comércio mundial de alimentos manteve a

vitalidade na pandemia e reúne as condições para

ser um dos motores da recuperação econômica

global. Segundo o Monitor de Segurança Alimentar

das Américas do Instituto Interamericano de

Cooperação para a Agricultura (IICA), enquanto a

queda no comércio internacional, no primeiro

semestre, foi de 21%, no setor de alimentos o

impacto foi de apenas 5%. iica.int
EMPRESA CHINESA CONSTRÓI MAIOR GRANJA DE
SUÍNOS DO MUNDO
A empresa chinesa produtora de suínos Muyuan

Foods começou a operar, em setembro, o primeiro

dos 21 prédios de um grande complexo industrial

de criação de porcos. A nova unidade começou a

ser construída em março dentro da estratégia de

substituição de pequenas fazendas tradicionais por

complexos de granjas industrializadas. Os lucros da

Muyuan cresceram 1,413% nos primeiros  nove

meses de 2020. g1.globo.com

https://ricmais.com.br/videos/ric-rural/coletores-de-fungos-de-soja-simples-e-baratos/
https://foz.portaldacidade.com/noticias/cidade/governo-do-estado-disponibiliza-recursos-para-implantacao-de-restaurante-popular-0835
https://www.agrolink.com.br/noticias/como-a-semeadura-fora-de-epoca-pode-afetar-produtividade-_443316.html
https://www.paiquere.com.br/deral-aponta-safra-com-estimativa-de-24-milhoes-de-toneladas-de-graos/
https://www.freshplaza.es/article/9274519/el-95-de-los-productos-peruanos-exportados-a-reino-unido-ingresaran-libres-de-impuestos/
https://iica.int/pt/prensa/noticias/o-comercio-internacional-de-alimentos-e-inseparavel-da-seguranca-alimentar
https://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2020/12/07/com-muito-investimento-produtor-chines-de-suinos-constroi-maior-granja-do-mundo.ghtml

