
CORONAVÍRUS

   CASOS NO PARANÁ:

  

            CONFIRMADOS: 306.034
                                               

INTERNADOS: 1.251

            RECUPERADOS: 219.176
            

            ÓBITOS: 6.481

Fonte: Informe epidemiológico da Sesa
em 8 de dezembro de 2020.

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

O Paraná é o maior produtor de fécula de mandioca,

com 70% da produção nacional, e ocupa a segunda

colocação na produção da raiz, atrás do Pará. O cultivo

da raiz, com concentração sobretudo no Noroeste,

Oeste e Centro-Oeste do Estado, é um dos maiores

geradores de mão de obra no campo. Está localizado

aqui o maior e mais moderno parque industrial de

fécula e de farinha. O Paraná possui cerca de 50

fábricas de fécula, que normalmente produzem

também farinha e tapioca. agricultura.pr.gov.br
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INDÚSTRIA PARANAENSE PRODUZ 70% DA
FÉCULA DE MANDIOCA DO PAÍS

REINO UNIDO INICIA APLICAÇÃO
DA VACINA CONTRA COVID-19

Está disponível no site da Secretaria o relatório

semanal do plantio e colheita no Paraná, que mostra

as condições das lavouras de batata, feijão, milho e

soja. O documento é elaborado pelo Departamento

de Economia Rural (Deral). Para acompanhar o

andamento da safra por núcleo regional, clique aqui.

agricultura.pr.gov.br

RELATÓRIO SEMANAL DE PLANTIO E COLHEITA

Margaret Keenan, britânica que

completará 91 anos na próxima

semana, é a primeira pessoa a

receber uma vacina com

amplos testes contra a covid-19.

Ela foi desenvolvida pela Pfizer e

BioNTech. O governo britânico

decidiu priorizar idosos, seus

cuidadores e pessoal da saúde

na campanha em massa, que

começou nesta terça-feira. O

Reino Unido tem mais de 61.400

mortes pelo novo coronavírus.

No último fim de semana, a

Rússia também aplicou sua

vacina própria, chamada de

Sputnik V. ambito.com

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-12/informe_epidemiologico_08_12_2020_1.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Boletim-da-Sesa-confirma-mais-68-mortes-e-2123-novos-casos-da-Covid-19
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Industria-paranaense-produz-70-da-fecula-de-mandioca-do-Pais
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
http://www.agricultura.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-12/pc_2021_2020_12_07.pdf
http://www.agricultura.pr.gov.br/system/files/publico/Safras/plantio_colheita.pdf
https://www.ambito.com/mundo/reino-unido/una-mujer-90-anos-la-primera-recibir-la-vacuna-contra-el-coronavirus-n5153753


NA MÍDIA

SISTEMA  FAEP – Matéria sobre

os premiados dos concursos das

campanhas “Todos Contra a

Dengue” e “Agro pela Água”,

promovidas pelo Sistema

FAEP/SENAR-PR, cita a

participação do secretário

Norberto Ortigara no evento.

sistemafaep.org.br

RPC - Programa Bom Dia Paraná

desta terça-feira falou sobre o

preço do leite. O  técnico do Deral

Fábio Mezzadri foi entrevistado.

g1.globo.com

Nesta semana, o Governo do Estado, por meio da

Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e

Ensino Superior e da Universidade Virtual do

Paraná (UVPR), promove o Fórum Internacional

Online de Empreendedorismo e Inovação no Agro

(Finovagro 2020), que começou na segunda-feira

(7) e prossegue até quarta (9); e o 4º Encontro

Mundial da Rede Agroinncuba, entre os dias 10 e 11

de dezembro. Organizados em parceria com a

Universidade de São Paulo (USP), ambos ocorrem

de forma remota. aen.pr.gov.br

As vendas de máquinas agrícolas e rodoviárias no

Brasil registraram avanço de 29,5% em novembro,

em relação ao mesmo período de 2019, para 4.267

unidades, informou a Associação Nacional dos

Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). O

desempenho registrado em novembro foi o melhor

para o mês desde 2017. No acumulado de janeiro a

novembro, foram comercializadas 42.071 unidades

de máquinas do setor, alta de 3,8% no comparativo

anual. moneytimes.com.br
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GOVERNO PROMOVE EVENTOS ONLINE SOBRE
INOVAÇÃO NO AGRONEGÓCIO

VENDAS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS AVANÇAM
29,5% EM NOVEMBRO

FRANÇA DARÁ AUXILÍO
FINANCEIRO A PRODUTOR QUE
DEIXAR DE USAR GLIFOSATO
A França concederá auxílio

financeiro a agricultores que

concordarem em interromper o uso

de glifosato, disse o Ministério da

Agricultura do país. Desde 2015,

uma agência da Organização

Mundial da Saúde concluiu que a

substância provavelmente causa

câncer. Será concedido um crédito

fiscal temporário de 2.500 euros

(US$ 3.030) a produtores que

declararem em 2021 e/ou 2022 que

deixaram de utilizar o produto nos

setores mais afetados pela

suspensão do herbicida, como os

de vinhos, frutas e grãos, disse o

ministério. g1.globo.com

A inflação de novembro, medida pelo Índice

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),

atingiu 0,89% com a influência da alta nos preços

dos alimentos e dos combustíveis. O percentual é

mais alto que o resultado de outubro, que ficou em

0,86%. De acordo com o Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística (IBGE), esse é o maior

resultado para um mês de novembro desde 2015,

quando o indicador foi de 1,01%. No ano, o IPCA

acumula alta de 3,13% e, em 12 meses, de 4,31%.

agenciabrasil.ebc.com.br

INFLAÇÃO DE NOVEMBRO ATINGIU 0,89%. NO
ANO, ESTÁ EM 3,13%

https://sistemafaep.org.br/confira-os-premiados-dos-concursos-das-campanhas-da-agua-e-dengue/
https://g1.globo.com/pr/parana/edicao/2020/12/08/videos-bom-dia-parana-de-terca-feira-8-de-dezembro.ghtml#video-9083392-id
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=109998
https://www.moneytimes.com.br/venda-de-maquinas-agricolas-salta-quase-30-em-novembro-diz-anfavea/
https://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2020/12/07/franca-ajudara-agricultores-a-abandonar-herbicida-glifosato.ghtml
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-12/inflacao-tem-alta-de-089-em-novembro-diz-ibge

