
CORONAVÍRUS

  NÚMEROS DO PARANÁ*:

         CONFIRMADOS: 1.838.152

         INTERNADOS: 115

         RECUPERADOS: 1.542.421

         ÓBITOS: 40.809

         VACINAS APLICADAS: 19.028.221

Informe Epidemiológico da Sesa em 

 25/01 www.saude.pr.gov.br

  
O mercado halal (lícito e permitido, na língua árabe)

deve movimentar US$ 5,74 trilhões até 2024,

segundo o State of the Global Islamic Economy. Os
povos muçulmanos que consomem esse tipo de
produto que, na agroindústria, remete à certificação
de carnes, vegetais, grãos e qualquer outro alimento,

somam atualmente 1,9 bilhão de pessoas, quase um
terço da população mundial. forbes.com.br

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

AGRO MAIS - Emissora entrevista o

secretário Norberto Ortigara sobre a

ajuda que o Estado pede ao Governo

Federal como ajuda aos produtores

rurais. agromais.youtube.com 

EMBRAPA - Site da empresa estatal

analisa a safra de trigo, com

participação do agrônomo do Deral

Carlos Hugo Godinho. embrapa.br

RPC - Programa Caminhos do

Campo fala sobre a cultura da

mandioca e entrevista o economista

Methodio Groxko. globoplay.globo

TV GESSULLI - O secretário Norberto

Ortigara concedeu entrevista para

falar sobre a agropecuária

paranaense. tvgessulli.youtube
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MERCADO HALAL DEVE MOVIMENTAR
5,74 TRILHÕES DE DÓLARES ATÉ 2024

A Seab prorrogou até 14 de fevereiro de 2023 a
vigência do edital para credenciamento de 

 fabricantes ou concessionárias de máquinas e
equipamentos agrícolas. Também foi publicada a
Resolução 03/2022, com novos preços do Programa
Trator Solidário. Em 17 de dezembro de 2021, o Estado
também prorrogou até 23 de janeiro de 2023 a
vigência do edital de credenciamento de companhias
seguradoras para o Programa de Subvenção
Econômica ao Prêmio do Seguro Rural no Estado do
Paraná. agricultura.pr.gov.br

SEAB PRORROGA PRAZO PARA EMPRESAS
SE CREDENCIAREM AO TRATOR SOLIDÁRIO

RELATÓRIO SEMANAL DE PLANTIO E COLHEITA

 

Está disponível no site da Seab o relatório de plantio
e colheita, que mostra a evolução das lavouras de
batata, feijão, milho e soja. agricultura.pr.gov.br
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https://www.agricultura.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2022-01/pts_edital_003_2020_site.pdf
https://www.agricultura.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2022-01/013deralresolucaotratorpulverizadorcolhedorafixaprecos179759608.pdf
https://www.agricultura.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-12/segundo_termo_prorrogacao_edital_seguro_rural.pdf
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https://www.agricultura.pr.gov.br/system/files/publico/Safras/plantio_colheita.pdf

