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CORONAVÍRUS

BRASIL TERÁ SUPERPRODUÇÃO DE CAFÉ COM
63,08 MILHÕES DE SACAS

CASOS NO PARANÁ*:

A Conab estima superprodução de 63,08 milhões de
sacas beneficiadas de café arábica e conilon, a maior

CONFIRMADOS: 363.373

da história, na safra de 2020. O aumento foi de 27,9%
sobre a colheita de 2019 e de 2,3% sobre o recorde

INTERNADOS: 1.312
RECUPERADOS: 242.587
ÓBITOS: 7.112
Fonte:
Informe Epidemiológico da
Sesa em 17 de dezembro de 2020.

anterior, de 2018. A área colhida aumentou 3,9%,
situando-se em 1,88 milhão de hectares. Esses dados
fazem parte do 4º levantamento divulgado nesta
quinta-feira. Enquanto Minas Gerais, o maior produtor,
teve crescimento de 41,1% comparado a 2019, o Paraná
registrou queda de 1,2%, mas com boa qualidade de
grão. conab.gov.br

Saiba mais: saude.pr.gov.br

PR PRORROGA POR 10 DIAS MEDIDAS
PARA COMBATE À COVID-19

O governador Carlos Massa
Ratinho Junior assinou decreto
que prorroga por mais dez dias as
medidas restritivas e de
distanciamento social para evitar a
propagação do novo coronavírus e
conter o aumento das infecções
no Paraná. aen.pr.gov.br

SEAB RECOLHE OPINIÕES SOBRE RISCOS EM RELAÇÃO A INTEGRIDADE E COMPLIANCE

A Secretaria da Agricultura e do Abastecimento, em parceria com a Controladoria-Geral
do Estado, convida os servidores a participarem de entrevistas, preferencialmente por
videoconferência, que serão previamente agendadas, com o objetivo de garantir o
sucesso do Programa de Integridade e Compliance. No prédio da Seab também há
duas urnas que podem ser utilizadas para recolher opiniões dos servidores. O canal
estará aberto até o final de janeiro de 2021. O programa visa, entre outros objetivos, ao
aumento de transparência, combate à corrupção e gestão eficiente de recursos
públicos. cge.pr.gov.br
Instagram:@seabparana Facebook.com/seabpr Contato: imprensa@seab.pr.gov.br

CLARO E JOHN DEERE OFERECEM CONECTIVIDADE
NO CAMPO A R$ 20 POR ANO

A Claro e a John Deere anunciaram colaboração
para levar a agricultura 5.0 ao campo brasileiro, a
partir de modelo inédito no qual o produtor não
precisa fazer investimentos próprios em
infraestrutura de telecomunicações. Estes
investimentos serão feitos pela Claro, por meio da
instalação de novas antenas em áreas rurais
brasileiras. A solução, chamada Campo Conectado,
poderá ser acessada por agricultores ao custo anual
de R$ 20 por hectare. canalrural.com.br

NA MÍDIA
EMBRAPA – O assessor técnico de

gabinete da Seab, José Tarciso Fialho,
participou de evento online da
Embrapa sobre as políticas públicas
para a erva-mate. youtube.com.
RPC – O Bom Dia Paraná falou sobre

o lançamento do livro sobre
segurança nas cadeias
agroalimentares, com entrevista do
engenheiro de Alimentos do IDRParaná, Marcelo Barba Belletini.
g1.globo.com/pr/parana/

BAGAÇO DE CANA ATENDEU A 5%
DO CONSUMO DE ELETRICIDADE NO
PAÍS EM 2020
Em 2020, a energia produzida a

partir da queima de resíduos do
cultivo da cana de açúcar no Brasil
foi suficiente para atender a 5% do
consumo de eletricidade, o

ESTADOS DO BLOCO 4 QUEREM ADIAR RETIRADA
equivalente a 12 milhões de
DE VACINAÇÃO CONTRA AFTOSA
Estados que compõem o bloco 4 do Plano

residências. O bagaço de cana foi

Estratégico do Programa Nacional de Vigilância

capaz de atender a demanda

para a Febre Aftosa vão pedir ao Ministério da

elétrica tanto do processo

Agricultura o adiamento da retirada da vacinação

produtivo do açúcar e do

contra febre aftosa de maio para novembro de

combustível etanol, como ainda

2021. Os estados do bloco são Mato Grosso, Mato

exportou em benefício de todo o

Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Minas Gerais, Bahia, país 22,6 mil GWh neste ano,
Sergipe, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro e

crescimento de 1% em relação a

Distrito Federal. sba1.com

2019. canalenergia.com.br

ATLAS DO ESPAÇO RURAL RETRATA DIVERSIDADE E DESIGUALDADE DO CAMPO NO BR

Como parte das comemorações dos 100 anos do Censo Agropecuário, o IBGE lançou a
segunda edição do Atlas do Espaço Rural Brasileiro. A obra faz uma análise geográfica
inédita dos resultados do Censo Agro 2017, mas também utiliza outras fontes do próprio
Instituto. O cruzamento das informações resultou em um trabalho de quase 250 páginas
que retrata as diversidades e as desigualdades territoriais na agropecuária. Foram
pesquisados mais de 5 milhões de estabelecimentos. agenciadenoticias.ibge.gov.br
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