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EXPORTAÇÕES DE AÇÚCAR, MILHO, CAFÉ E
CELULOSE CRESCEM EM NOVEMBRO

As vendas externas do complexo sucroalcooleiro
(açúcar e álcool), milho, café verde e produtos
florestais (celulose e madeiras) tiveram crescimento
acentuado, em novembro deste ano, de acordo com a
Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(Mapa). Os dez principais produtos de exportação do
agronegócio brasileiro, em novembro, foram: milho
(US$ 878,36 milhões; +27,6% e 4,9 mil t); açúcar de
cana em bruto; carne bovina in natura; café verde;
farelo de soja; celulose; soja em grãos; algodão não
cardado nem penteado; carne de frango in natura;
carne suína in natura. gov.br/agricultura

CORONAVÍRUS
CASOS NO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 315.047
INTERNADOS: 1.282
RECUPERADOS: 225.508
ÓBITOS: 6.595
Fonte: Informe epidemiológico da Sesa
em 10 de dezembro de 2020.
Leia mais: www.saude.pr.gov.br

SESA PARTICIPA DE REUNIÃO
SOBRE O PLANO DE VACINAÇÃO
CONTRA A COVID-19
A Secretaria da Saúde esteve

em reunião com o Ministério da
Saúde para discutir o Plano
Preliminar Nacional de
Operacionalização da Vacinação
contra a Covid-19, e afirmou que
o Paraná está aberto a
negociações com os fabricantes
das vacinas. aen.pr.gov.br

CONAB REDUZ PREVISÃO DE SAFRA, MAS MANTÉM PERSPECTIVA DE RECORDE

A Conab atualizou, nesta quinta-feira, a projeção de safra de grãos, com previsão de
265,9 milhões de toneladas. São 9 milhões de toneladas (3,5%) a mais do que a
temporada de 2019/20, marcando novo recorde. No entanto, há redução de 3,1 milhões
de toneladas em relação ao levantamento de novembro, devido a questões climáticas.
O resultado é impulsionado pelas lavouras de soja e milho, dois dos principais itens de
exportação do agro. conab.gov.br
Instagram:@seabparana Facebook.com/seabpr Contato: imprensa@seab.pr.gov.br

CNA APONTA 50 PRODUTOS COMO
OPORTUNIDADES PARA O BRASIL NO PÓS-BREXIT
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil

prepara um estudo sobre as oportunidades de
exportações para o Brasil depois de o Reino Unido
e a União Europeia chegarem a um acordo
comercial preliminar que entra em vigor no

NA MÍDIA
MARCOS DE INOVAÇÃO - O

secretário Norberto Ortigara falou
sobre inovação no agro em
entrevista. youtube.com

próximo ano, quando a separação se concretiza. O

EMBRAPA - O seminário "Araucária:

estudo deve ser divulgado na próxima quinta-feira

pesquisa, inovação e tecnologias

e apresenta 50 produtos com alto potencial de

para sistemas de produção”,

entrada ou ampliação de vendas. broadcast.com.br

promovido pela Embrapa Florestas,

CEREALISTAS PODEM VENDER MATÉRIA-PRIMA
DA AF NO SELO BIOCOMBUSTÍVEL SOCIAL

do gabinete da Seab, José Tarciso

O Ministério da Agricultura publicou a Portaria n.º

teve a participação o assessor técnico
Fialho. youtube.com

143, que regulamenta a participação e a habilitação BARCELONA INAUGURA PRIMEIRO
dos agentes intermediários no âmbito do Selo
MERCADO ATACADISTA ORGÂNICO
Biocombustível Social. Agora, empresas cerealistas DA EUROPA
O primeiro mercado atacadista de
podem ser fornecedoras de matérias-primas
alimentos orgânicos frescos da
previstas no regulamento. Elas podem solicitar
Espanha e também o primeiro da
habilitação como agente intermediário para
Europa em termos de
comercializar o produto com empresas produtoras
concentração de empresas
de biodiesel. agricultura.gov.br
SAFRA DE LARANJA PODE TER A MAIOR QUEBRA hortifrutícolas foi inaugurado nesta

DOS ÚLTIMOS 30 ANOS

quarta-feira em Barcelona. O

produtora do mundo, foi reestimada para 269,36

espaço para cooperativas e

milhões de caixas. São 18,4 milhões de caixas a

pequenos agricultores locais. O

A safra de laranja 2020/21 do cinturão de São Paulo Biomercado tem 21 pontos de
e Triângulo/Sudoeste Mineiro, principal região
venda para 11 empresas, além de

menos que a estimativa inicial da Fundecitrus, feita compromisso de Barcelona é
em maio. Caso se confirme, a redução é de 30,36% oferecer alimento mais justo,
em comparação com a temporada anterior e será a saudável e sustentável a partir de
maior quebra desde 1988. noticiasagricolas.com.br 2021. freshplaza.es

GOVERNO FEDERAL QUER CRIAR TILÁPIA NA MAIORIA DOS LAGOS DE HIDRELÉTRICAS
O governo federal quer transformar as represas de 73 hidrelétricas do País em grandes
criadouros artificiais de peixe. Delas, 60 seriam povoadas com tilápia e outras 13 – das
quais seis na Amazônia – seriam usadas para criação de peixe nativo. De acordo com o
governo, podem ser cultivados até 3,9 milhões de toneladas por ano. A intenção é
começar pelo Lago de Itaipu, com tanques-rede. Por a tilápia ser peixe exótico,
ambientalistas e cientistas já estudam o assunto. terra.com.br
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