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Newsletter da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento
AÇÕES AMPLIAM SEGURANÇA ALIMENTAR
E FORTALECEM A AGRICULTURA FAMILIAR

CORONAVÍRUS

Em 2021, a Seab ampliou as ações sociais. O Compra NÚMEROS DO PARANÁ*:
Direta beneficiou 17,9 mil agricultores e 147
CONFIRMADOS: 1.596.112
organizações, com R$ 26,7 milhões. O Leite das
Crianças ajudou 103,5 mil crianças, com investimento
INTERNADOS: 46
de R$ 116,76 milhões. Também foram formalizados
RECUPERADOS: 1.511.921
26 convênios em 31 equipamentos de segurança
alimentar, beneficiando cerca de 20 mil pessoas.
ÓBITOS: 40.676
Entre as outras ações, destaque para o Banco de
Alimentos. agricultura.pr.gov.br
VACINAS APLICADAS: 16.913.792
Informe Epidemiológico da Sesa em
04/01 www.saude.pr.gov.br

NA MÍDIA
CANAL RURAL - Site aborda a crise
hídrica e o impacto nas lavouras. O
secretário Norberto Ortigara foi
entrevistado. canalrural.com.br

TECPAR APOIA O AGRONEGÓCIO COM
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E INOVAÇÃO
O Tecpar apoia o agronegócio e agricultura familiar.
No portfólio estão ensaios que identificam resíduos
de agrotóxico em alimentos de origem vegetal, e de
medicamentos veterinários em alimentos de origem
animal. O instituto também atua em certificação de
produtos orgânicos e em regularização de poços
artesianos, além de detecção de problemas em
peças e equipamentos agrícolas. aen.pr.gov.br

CGN - O mesmo assunto foi
registrado. cgn.inf.br
CBN MARINGÁ - A crise hídrica
também foi tema na rádio.
cbnmaringa.com.br
UOL - Ortigara é citado, ainda, no
site. economia.uol.com.br
BAND - O mesmo assunto foi
tratado no programa Terraviva.
tvterraviva.band.uol.com.br

RELATÓRIO SEMANAL DE PLANTIO E COLHEITA
Está disponível no site da Seab o relatório de plantio
O PRESENTE - O chefe do núcleo de
e colheita, que mostra a evolução nas lavouras de
Toledo, Paulo Salesse,, também fala
batata, feijão, milho e soja. agricultura.pr.gov.br
da crise climática. opresenterural.br
Instagram:@seabparana Facebook.com/seabpr Contato: imprensa@seab.pr.gov.br

“CONQUISTAMOS UMA ESPÉCIE DE
PASSAPORTE PARA A PRODUÇÃO”

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

SETOR PRODUTIVO ESTIMA DUPLICAR EXPORTAÇÃO DE CARNE SUÍNA
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

ALÉM DO PARANÁ, MAIS 5 ESTADOS BRASILEIROS GANHARAM O STATUS
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

PARANÁ É ÁREA LIVRE DE PESTE
SUÍNA CLÁSSICA INDEPENDENTE

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

RELATÓRIO SEMANAL DE PLANTIO E COLHEITA
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

Newsletter da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento. 27/05/2021 edição 286 pg. 2

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

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

reportagem publicada no site do
Sistema Ocepar, citando a
participação do secretário em

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

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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