14 DE JANEIRO DE 2021 | EDIÇÃO 193

BOLETIM INFORMATIVO DA
ASSESSORIA DE IMPRENSA
Newsletter da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento
PRODUÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CARNES
REGISTRAM DADOS RECORDES NO PARANÁ
O ano de 2020 foi marcado por números positivos de
produção e exportação na cadeia de carnes e
proteínas de origem animal. As projeções da Seab e os
dados já consolidados indicam que foi o melhor ano
da história nas indústrias do setor e que houve salto no
volume de exportações, com quase 2 milhões de
toneladas comercializadas com outros países. As
perspectivas para este ano também são excelentes.
agricultura.pr.gov.br

CORONAVÍRUS
CASOS NO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 488.801
INTERNADOS: 1.364
RECUPERADOS: 359.423
ÓBITOS: 8.902
Fonte: Informe Epidemiológico da Sesa
em 14 de janeiro de 2021.
Leia mais: www.saude.pr.gov.br

NA MÍDIA
CANAL DO BOI - Em entrevista, o

secretário estadual da Agricultura e
do Abastecimento, Norberto
Ortigara, destacou os números da
produção e das exportações do agro.

MAPA PUBLICA PORTARIAS DE ZARC PARA A
CULTURA DO TRIGO NO ESTADO DO PARANÁ
O Ministério da Agricultura publicou, nesta quinta-

feira, a Portaria 6 e a Portaria 16, com o Zoneamento

youtube.com

PAGAMENTO POR SERVIÇOS
AMBIENTAIS NO CAMPO JÁ É LEI
Foi publicada a Lei 14.119, que cria a

Agrícola de Risco Climático (Zarc), ano-safra 2020/21,

Política Nacional de Pagamento por

para a cultura do trigo no Paraná. O zoneamento

Serviços Ambientais. Ela estabelece

indica o melhor período para o plantio. Também

remuneração e incentivos a donos

foram publicadas portarias estabelecendo o Zarc para

de terra para manutenção da

outras nove unidades produtoras. O Paraná é o

cobertura vegetal nessas áreas. O

principal produtor nacional. A previsão é que o País

pagamento pode ser de forma

produza 6,18 milhões de toneladas na safra que está

direta ou em melhorias.
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