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CORONAVÍRUS
NÚMEROS DO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 740.955

ÓBITOS: 13.053

INTERNADOS: 2.348

RECUPERADOS: 532.094

VACINADOS: 450.589

Informe Epidemiológico da Sesa em 11/03/2021. saude.pr.gov.br

COMITÊ DA OIE VALIDA PR PARA SER ÁREA LIVRE DE AFTOSA SEM VACINAÇÃO

O Paraná recebeu parecer favorável do comitê técnico da OIE e deu mais um passo para
o reconhecimento internacional como área livre de febre aftosa sem vacinação, que
acontecerá em maio. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (10) pela ministra da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, em audiência virtual com o
governador Carlos Massa Ratinho Junior. É mais uma etapa do processo de controle
sanitário iniciado há 50 anos e que permitirá um salto na produção e comercialização da
cadeia de carnes. agricultura.pr.gov.br

PR CONQUISTA CHANCELA COMO
ENTREVISTA : "VAMOS
ZONA LIVRE DE PESTE SUÍNA CLÁSSICA
A UM NOVO PATAMAR"
A OIE também chancelou a pretensão
de ser zona livre de peste suína
clássica independente. Essa
classificação retira o Paraná de um
grupo formado por 14 outros estados e
garante vantagens sanitárias aos
produtores no mercado internacional.
O estado abate mais de 10 milhões de
suínos por ano. agricultura.pr.gov.br

Em entrevista para a
Agência Estadual de
Notícias, o secretário
Norberto Ortigara
comenta o que as duas
conquistas representam
para o Paraná.
agricultura.pr.gov.br

Instagram:@seabparana Facebook.com/seabpr Contato: imprensa@seab.pr.gov.br

NT INCENTIVA CULTIVO DE TRIGO NO INVERNO

A Seab e o IDR-Paraná emitiram Nota Técnica com
incentivo ao uso de áreas para o plantio de trigo no
inverno. A orientação inclui as cultivares mais
adequadas e visa garantir renda ao produtor e
preservação da qualidade do solo caso haja
impossibilidade de semeadura do milho segunda
safra. agricultura.pr.gov.br

NA MÍDIA
CBN - O chefe Deral, Salatiel Turra,

concedeu entrevista sobre a
valorização da soja paranaense no
mercado. cbncuritiba.com.br
CBN - Emissora veiculou entrevista

com o secretário estadual da
Agricultura e do Abastecimento,
Norberto Ortigara, sobre o parecer
favorável da OIE conquistado pelo
Paraná para reconhecimento como
área livre de aftosa sem vacinação.
cbncuritiba.com
OCEPAR - O mesmo assunto pautou

SAFRA: CONAB ELEVA EM 6%; IBGE, EM 3,5%
A Conab, que faz projeções tendo em vista o ano-safra,
estimou, no 6.º Levantamento da Safra 2020/21,
crescimento de 6%, com 272,3 milhões de toneladas. O
IBGE, que se pauta pelo ano civil e inclui outros
produtos, divulgou o Levantamento Sistemático da
Produção com 263,1 milhões de toneladas, 3,5% acima
da obtida em 2020.

MELHORIAS EM RODOVIAS DE IVAÍ
FAVORECEM ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná
(DER/PR) executa serviços de melhorias na PRC-487,
trecho estadual da Estrada Boiadeira, e na PR-522,
rodovias que ligam o município de Ivaí à BR-373, na
região dos Campos Gerais. Cerca de R$ 4 milhões serão
investidos no trecho, que tem extensão de 31,76
quilômetros. Ivaí tem sua economia voltada
principalmente para a agropecuária, com destaque
para a soja, feijão, milho, fumo, trigo e erva-mate, bem
como a criação de gado e de suínos. A obra favorece o
escoamento da produção. aen.pr.gov.br

reportagem publicada no site do
Sistema Ocepar, citando a
participação do secretário em
evento da entidade.
paranacooperativo.coop.br
AGROLINK - Matéria aborda projeto

para criação de bezerros em declive,
em busca de novos indicativos de
produtividade. O extensionista do
IDR-Paraná em Cascavel, Endrigo
Antonio de Carvalho, foi
entrevistado. agrolink.com.br

CUSTOS DE PRODUÇÃO E
PREÇOS TRIMESTRAIS

O Deral divulgou nesta semana a
atualização dos custos de
produção (referentes aos valores
atuais de café, feijão, mandioca,
milho, soja e trigo) e os preços
pagos pelos produtores no
último trimestre.
agricultura.pr.gov.br
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