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PARANÁ ATUA PARA AMPLIAR OS ESPAÇOS
NO MERCADO INTERNACIONAL DE CARNES
A parceria entre os setores público e privado e o

aprimoramento do serviço de defesa agropecuária
ajudam o Paraná a acessar novos mercados de carnes.
O reconhecimento nacional como Área Livre de Febre
Aftosa sem Vacinação e o excelente status sanitário
dos rebanhos paranaenses são indicativos do
potencial de crescimento da economia do Estado. A
Adapar e as entidades que representam os produtores
têm trabalhado em conjunto na busca por melhor
remuneração para os produtores. agricultura.pr.gov.br

PROGRAMAS GARANTEM COMERCIALIZAÇÃO E
RENDA PARA OS AGRICULTORES FAMILIARES

CORONAVÍRUS
CASOS NO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 419.839
INTERNADOS: 1.505
RECUPERADOS: 307.461
ÓBITOS: 7.997
Fonte: Informe Epidemiológico da
Sesa em 4 de janeiro de 2021.

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

TRATOR SOLIDÁRIO E SEGURO
RURAL LEVAM SEGURANÇA E
EFICIÊNCIA AO CAMPO

Cerca de 5,7 mil produtores
usaram a subvenção estadual
ao seguro rural, com R$ 12
milhões em 303 mil hectares.
Também foram faturados 120
tratores e colhedoras, no valor
de R$ 14,2 milhões.
agricultura.pr.gov.br
A pandemia confinou muitas pessoas nas casas em
2020. Isso aumentou o consumo de alimento no
ambiente doméstico e incentivou-se a busca pela
melhor qualidade. No Paraná, os agricultores deram
boa resposta para colocar comida nas mesas,
sobretudo dos mais vulneráveis, via políticas públicas,
e também para garantir a continuidade de seus
trabalhos no campo. agricultura.pr.gov.br
Instagram:@seabparana Facebook.com/seabpr Contato: imprensa@seab.pr.gov.br

AGROPECUÁRIA FOI BASE DA SUSTENTAÇÃO
DA BALANÇA COMERCIAL DURANTE 2020

NA MÍDIA

A agropecuária paranaense sofreu em 2020 os efeitos

RPC - O programa Caminhos do

de uma severa estiagem. O setor também sentiu os

Campo falou da relação comercial

impactos da pandemia que provocou paralisação de

entre Paraná e países asiáticos, com

atividades, alterações de consumo e influenciou a
comercialização de produtos. Mesmo assim, o setor
superou os desafios, e o resultado positivo da balança
comercial mostrou que o agronegócio foi sua
principal base de sustentação. agricultura.pr.gov.br

PR É LÍDER EM AÇÕES AGROECOLÓGICAS

O Paraná tem o maior número de municípios com
ações de apoio a processos agroecológicos entre 26

entrevista do chefe do Deral, Salatiel
Turra. g1.globo.com
PARANÁ CENTRO – Jornal

apresenta balanço da gestão de
Vitória Holzmann à frente da chefia
da Regional de Ivaiporã.
paranacentro.com.br

estados pesquisados pela Articulação Nacional da

SINDIAVIPAR – O secretário

Agroecologia (ANA). O levantamento Municípios

Norberto Ortigara foi entrevistado

Agroecológicos e Políticas de Futuro apontou que há

pela revista. sindiavipar.com.br

147 políticas públicas, ações, programas ou legislações
de apoio à agricultura familiar, produção sustentável

FOLHA DE LONDRINA -Matéria fala

ou segurança alimentar e nutricional no Estado.

sobre valorização dos preços

agricultura.pr.gov.br

alimentícios e entrevista os técnicos
do Deral Salatiel Turra, Derli Dossa,
Edmar Gervásio e Carlos Hugo
Godinho. folhadelondrina.com.br
FOLHA DE SP- Reportagem sobre a

safra de grãos do Paraná tem
entrevista com o chefe do Deral,
Salatiel Turra. folha.uol.com.br

BNDES REABRE CRÉDITO DOS
PROGRAMAS DE INVESTIMENTO

O Banco Nacional de
LODO DE ESGOTO BENEFICIA PRODUTORES
Desenvolvimento Econômico e
O Programa de Uso Agrícola do Lodo de Esgoto. da
Social reabriu nesta segunda-feira
Sanepar, completou 10 anos em Maringá. A iniciativa (4/1) o protocolo para pedidos de
destinou quase 40 mil toneladas de lodo, resultante
financiamentos relativos a
do processo de tratamento de esgoto doméstico, para operações de investimentos para a
melhorar o solo da região. Mais de 120 agricultores em safra 2020/21. Os financiamentos
estavam suspensos por falta de
23 municípios foram beneficiados com o adubo
recursos. sba1.com
aplicado em cerca de 4 mil hectares. aen.pr.gov.br
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