
CORONAVÍRUS

 NÚMEROS DO PARANÁ:

          CONFIRMADOS: 1.073.391

          INTERNADOS: 2.860

          RECUPERADOS: 747.963

          ÓBITOS: 25.819

          VACINADOS: 2.326.355

Informe Epidemiológico da Sesa em
27/05/2021. saude.pr.gov.br
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NA MÍDIA

LIVRE DE FEBRE AFTOSA SEM VACINAÇÃO
O Paraná conquistou nesta quinta-feira (27) a

certificação de área livre de febre aftosa sem

vacinação, resultado da luta de mais de 50 anos do

poder público e do setor produtivo paranaense. O

novo status sanitário foi confirmado pela

Organização Mundial de Saúde Animal (OIE), 

 durante a 88ª Sessão Geral da Assembleia Mundial

dos Delegados da OIE, em Paris. agricultura.pr.gov.br

DIARIO DO NOROESTE – Jornal fala
analisa a oferta e preço de carne

bovina e ouve o veterinário do Deral

Fábio Mezzadri.

diariodonoroeste.com

NOTICIAS AGRÍCOLAS - Site fala

sobre a preservação de nascentes

por meio do Projeto Água Limpa

com entrevista do extensionista do

IDR-Paraná Ricardo Augusto da

Silva. noticiasagricolas.com.br

BATALHA VENCIDA APÓS MAIS DE 50 ANOS 
A conquista do certificado e da criação de um dos

mais bem estruturados sistemas de sanidade animal

do País tem as digitais de vários atores, tanto do setor

público quanto privado do Paraná, e remonta há

mais de 50 anos. Não é triunfo particular, mas uma

das maiores vitórias coletivas conseguidas pelo

Estado. agricultura.pr.gov.br

O selo funciona como um aval sanitário sobre toda a produção agropecuária do Estado, e

deve impactar não somente a exportação de carnes e seus derivados, mas também de

outros produtos, potencializando a economia do Estado. Entre os mercados que ainda

estavam fechados estão os do Japão, da Coreia do Sul e do México. A previsão é de

expansão também na produção. O Paraná tem rebanho de 9,3 milhões de cabeças sendo

6,3 milhões da pecuária de corte e 3 milhões na pecuária leiteira. agricultura.pr.gov.br

MERCADOS QUE PAGAM MELHOR SE ABREM PARA A CARNE DO ESTADO

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-05/informe_epidemiologico_27_05_2021.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Boletim-da-Sesa-confirma-7210-novos-casos-e-172-obitos-pela-Covid-19
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Parana-confirma-194-obitos-e-5677-novos-casos-de-Covid-19
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
http://www.agricultura.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-05/e_fmd_zone_free_without_vaccination_brazil_parana_0.pdf
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Parana-conquista-status-internacional-de-area-livre-de-febre-aftosa-sem-vacinacao
https://diariodonoroeste.com.br/destaque/com-grande-volume-de-exportacao-e-menor-oferta-interna-preco-da-carne-bovina-segue-tendencia-de-alta/#.YK_klxpKjIV
https://www.noticiasagricolas.com.br/videos/meio-ambiente/288757-nascentes-de-agua-voltam-a-jorrar-na-regiao-de-iguaracu-pr-e-o-programa-agua-limpa.html#.YK_nRxpKjIU
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Conquista-sobre-aftosa-tem-50-anos-e-envolve-vacina-na-serragem-e-palestras-em-igrejas
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Com-certificacao-da-aftosa-Parana-vai-acessar-mercados-que-pagam-mais-pela-carne


PARANÁ É ÁREA LIVRE DE PESTE
SUÍNA CLÁSSICA INDEPENDENTE

“CONQUISTAMOS UMA ESPÉCIE DE
PASSAPORTE PARA A PRODUÇÃO”

Além do Paraná, Rio Grande do Sul, Acre, Rondônia e partes do Amazonas e do Mato

Grosso também foram reconhecidos como zonas livres de febre aftosa sem vacinação.

São mais de 40 milhões de cabeças que deixam de ser vacinadas - 20% do rebanho

bovino brasileiro - e menos 60 milhões de doses anuais da vacina, economia de R$ 90

milhões ao produtor. agricultura.pr.gov.br

A sala espaçosa repleta de lembranças do
universo agro é o habitat seguro de Norberto
Ortigara. É o local em que despacha
diariamente desde 2011, orientando os rumos
da agricultura, pecuária e abastecimento. Foi
ali, entre um e outro gole do inseparável
chimarrão, que ele orientou as políticas
estaduais que culminaram no reconhecimento
da Organização Mundial de Saúde Animal (OIE)

do Estado como área livre de febre aftosa sem
vacinação. agricultura.pr.gov.br

A Organização Mundial da Saúde Animal

(OIE) confirmou mais um reconhecimento

internacional ao Paraná: o de zona livre de

peste suína clássica independente. A

classificação coloca o Paraná fora de um

grupo atualmente formado por 11 estados,

garantindo vantagens sanitárias aos

produtores locais no mercado

internacional. agricultura.pr.gov.br

A organização do concurso Café Qualidade

Paraná 2020 finalizou a entrega das cotas

dos lotes finalistas às entidades que

patrocinam o certame. Em virtude da

pandemia, nos dois últimos anos essa

distribuição — que é feita em cerimônia

oficial, muitas vezes com presença do

governador do Estado — foi realizada de

forma individual. idrparana.pr.gov.br
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SETOR PRODUTIVO ESTIMA DUPLICAR EXPORTAÇÃO DE CARNE SUÍNA

ALÉM DO PARANÁ, MAIS 5 ESTADOS BRASILEIROS GANHARAM O STATUS    

CAFÉ QUALIDADE PR ENTREGA
COTAS DE PATROCINADORES

O status alcançado pelo Paraná de área livre da

febre aftosa sem vacinação põe fim à luta de mais

de 50 anos de todo o setor agropecuário do

Estado. Alcançar a chancela que possibilita ao

Paraná ganhar ainda mais destaque no mercado

internacional de proteína animal constava entre

as promessas de campanha do atual governo. O

movimento virou uma das prioridades na Seab. 

 agricultura.pr.gov.br

http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/E-o-maior-anuncio-para-o-agronegocio-paranaense-em-50-anos-afirma-governador
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Conquistamos-uma-especie-de-passaporte-para-producao-paranaense-diz-Ortigara
http://www.agricultura.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-05/peste_suina.pdf
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Com-chancela-da-OIE-Parana-vira-zona-livre-de-peste-suina-classica-independente
http://www.idrparana.pr.gov.br/Noticia/Cafe-Qualidade-Parana-entrega-cotas-de-patrocinadores
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Setor-produtivo-acredita-em-duplicar-o-volume-de-exportacao-de-carne-suina

