
CORONAVÍRUS

   CASOS NO PARANÁ:

  

            CONFIRMADOS: 311.083
                                               

INTERNADOS: 1.273

            RECUPERADOS: 222.426
            

            ÓBITOS: 6.550

Fonte: Informe epidemiológico da Sesa
em 9 de dezembro de 2020.

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

Com os dados do mês de novembro consolidados, os

Portos do Paraná confirmaram o recorde de 53.561.238

toneladas movimentadas nos 11 meses de 2020. O

volume é 9% maior que o alcançado no mesmo

período de 2019 e 0,36% maior que o registrado

durante todo o ano passado. No acumulado do ano,

58% das operações foram no sentido de exportação. O

destaque do período foi a soja em grão, com 14,26

milhões de toneladas exportadas. O volume foi 36%

maior que as 10,5 milhões de toneladas exportadas de

janeiro a novembro de 2019 e já é 26,3% superior às

11,29 milhões de toneladas movimentadas durante

todo o ano passado. aen.pr.gov.br
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EXPORTAÇÕES PUXAM O AUMENTO DE 9% NA
MOVIMENTAÇÃO DOS PORTOS

CANAL RURAL PROMOVE DEBATE
SOBRE COOPERATIVISMO

A produção industrial do Paraná cresceu 3,4% entre setembro e outubro deste ano. É o

maior resultado entre os 15 locais analisados pelo IBGE no País pelo segundo mês

consecutivo – entre agosto e setembro o desempenho foi de 7,7%. O índice também

está acima da média nacional nesse recorte, de 1,1%. O estudo divulgado nesta quarta-

feira (9) aponta que a indústria do Paraná registrou crescimento em seis meses

consecutivos depois de quedas de março e abril. aen.pr.gov.br

PARANÁ TEM O MAIOR CRESCIMENTO INDUSTRIAL DO PAÍS EM OUTUBRO

O diretor-presidente da Adapar,

Otamir Martins, participa nesta

quarta-feira (09), às 19h45, de

um debate ao vivo no Canal

Rural sobre cooperativismo e os

desafios da covid-19. Também

participam o presidente da

Ocepar, José Ricken, e o diretor-

presidente da Frimesa, Valter

Vanzella.

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/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-12/informe_epidemiologico_09_12_2020.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Boletim-da-Sesa-registra-mais-69-obitos-e-2555-novos-casos-confirmados-de-Covid-19
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=110010&tit=Exportacoes-puxam-o-aumento-de-9-na-movimentacao-dos-portos
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=110019&tit=Parana-tem-o-maior-crescimento-industrial-do-Pais-em-outubro
https://web.facebook.com/canalrural/?_rdc=1&_rdr


NA MÍDIA

TV TAROBÁ-  O Jornal Tarobá de

terça-feira veiculou reportagem

sobre o preço do leite. O  técnico

do Deral Fábio Mezzadri foi

entrevistado. youtube.com

O novo Zoneamento Agrícola de Risco Climático

(Zarc) do arroz tropical irrigado por inundação traz

como novidade a possibilidade de estimar a

produtividade do cereal em diferentes regiões do

País. O Zarc foi estabelecido pelas portarias de

números 374 a 398, que englobam desde o norte

do Paraná até Roraima. agricultura.gov.br
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ZARC DO ARROZ IRRIGADO POR INUNDAÇÃO
POSSIBILITA ESTIMAR PRODUTIVIDADE DO CEREAL

A nova meta do Brasil no Acordo de Paris será a

neutralidade nas emissões de gases do efeito estufa

até 2060. Pelo acordo, a neutralização se faz pela

mudança da matriz energética para fontes

sustentáveis que não dependem de queima de

combustíveis fósseis e que façam com que o clima

não exceda à média atual de 1.5 graus Celsius

(estimativa agressiva) ou 2.0 graus Celsius

(estimativa conservadora). agenciabrasil.ebc.com.br

BRASIL PROMETE NEUTRALIZAR EMISSÃO DE
GASES DE EFEITO ESTUFA ATÉ 2060

MP PODERÁ AJUDAR PEQUENOS PECUARISTAS
NA COMPRA DE MILHO
O governo federal prepara medida provisória para

que os processos da Conab nas operações de venda

de milho em balcão fiquem mais flexíveis. A

mudança terá efeito sobre as atividades de

pequenos pecuaristas de regiões em que o cereal

eventualmente estiver em falta. A estatal poderá

comprar o produto no atacado, a preços de

mercado, e oferecer aos criadores de maneira

fracionada. avisite.com.br

EVENTOS

EXPOTÉCNICA -Nesta quinta-

feira (10), profissionais do Instituto

de Desenvolvimento Rural do

Paraná Iapar- Emater (IDR-

Paraná) vão discutir aspectos do

cultivo de milheto e sorgo para a

produção de silagem. O assunto

será tema da live “Produção e uso

de silagens de sorgos e milhetos”,

das 9h às 11h30, no canal da

Expotécnica.com no YouTube.

idrparana.pr.gov.br

COOPERA PARANÁ - O

Programa Coopera Paraná

promove na 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.

https://www.youtube.com/watch?v=nIr9hHsf7vY&feature=youtu.be
https://www.in.gov.br/leiturajornal?secao=dou1&data=09-12-2020&org=Minist%C3%A9rio+da+Agricultura,+Pecu%C3%A1ria+e+Abastecimento
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/zarc-para-arroz-tropical-irrigado-traz-nova-perspectiva-para-o-seguro-agricola
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-12/brasil-promete-neutralizar-emissoes-de-gases-do-efeito-estufa-ate-2060
https://www.avisite.com.br/index.php?page=noticias&id=22249
https://www.youtube.com/watch?v=ya_4zoQyxtY&feature=youtu.be
http://www.idrparana.pr.gov.br/Noticia/Sorgo-e-milheto-sao-alternativas-para-aumentar-competitividade-da-pecuaria
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=109939&tit=Evento-vai-debater-educacao-cooperativista-e-assistencia-tecnica
https://www.youtube.com/watch?v=_hO5wsNJAw0&feature=youtu.be

