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VENCEDORES DO PRÊMIO ORGULHO DA
TERRA SERÃO CONHECIDOS EM DEZEMBRO
Os vencedores do 1º Prêmio Orgulho da Terra serão
conhecidos em dezembro. O prêmio reconhece as
melhores práticas econômicas, ambientais e sociais
do agronegócio paranaense e é uma iniciativa do
Grupo RIC, em parceria com o IDR-Paraná e o
Sistema Ocepar. Doze propriedades serão
homenageadas com o Troféu Orgulho da Terra no
dia 7 de dezembro, juntamente com a
Personalidade do Ano do agronegócio, em
solenidade que será realizada na sede do IDRParaná, em Curitiba. idrparana.pr.gov.br

PUXADOS PELO ÓLEO, PREÇOS DOS ALIMENTOS
ATINGEM O MAIOR PATAMAR EM UMA DÉCADA
Os preços internacionais dos alimentos subiram 27%
em novembro e atingiram o nível mais elevado em
10 anos. Todas as categorias avaliadas registraram
avanços expressivos no mês passado quando
comparadas ao desempenho registrado no mesmo
período de 2020. Esse foi o quarto mês consecutivo
que os preços dos alimentos registram alta e, mais
uma vez, os óleos vegetais foram os grandes
responsáveis pela valorização do índice geral.
bloomberlinea.com.br

PEIXE BR LANÇA GUIA DE BIOSSEGURIDADE
A Peixe BR lançou um inédito Guia da
Biosseguridade da Piscicultura Brasileira (baixe
AQUI), produzido pelo Comitê de Sanidade da

instituição, composto por profissionais de empresas
associadas, que tem como prioridade a discussão
dos crescentes desafios sanitários, incluindo
estratégias de controle e boas práticas de manejo
para a realidade de cada região do país.
portaldoagronegócio.com.br

CORONAVÍRUS
NÚMEROS DO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 1.574.807
INTERNADOS: 160
RECUPERADOS: 1.497.745
ÓBITOS: 40.583
VACINAS APLICADAS: 16.836.419
Informe Epidemiológico da Sesa em
03/12/2021. saude.pr.gov.br

NA MÍDIA
CONNECT TV - O chefe do Núcleo

da Seab em Laranjeiras do Sul,
Valter Rodacki, fala sobre a atuação
do Sistema de Agricultura no
programa Prosa Rural. O secretário
Norberto Ortigara também está na
programação.
facebook.com/prosarural
É TOP SABER- Site reproduz texto

da Agência Reuters que entrevista
o economista Marcelo Garrido, do
Deral, sobre a produção de soja.
etopsaber.com.br
RPC - O analista de suinocultura do

Deral, Edmar Gervásio, fala ao
programa Boa Noite Paraná sobre o
mercado de suínos.
globoplay.globo.com
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