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Campo Mourão
O dia iniciou com sol e temperaturas muito altas, o que vêm predominando nos últimos
dias. Neste final de semana, houveram precipitações na região, porém muito
localizadas, variando de zero à 96 mm. Isso sem dúvidas, beneficiou muito, algumas
áreas, mas no geral continua muito seco, com algumas culturas da soja e do milho,
apresentando perdas.
No banco do Brasil, agência de Campo Mourão, já existe acionamento de seguro em
áreas de soja, o que deverá aumentar, caso novas precipitações não ocorram em
breve.

Equipe técnica: Luiz J. Coelho, João Dimas do Nascimento e Edilson S. e Silva

Cornélio Procópio
Hoje o dia amanheceu com céu parcialmente encoberto e temperatura em torno de
22ºC. Segundo os institutos de meteorologia, existe a possibilidade de chuvas
esparsas no decorrer do período, com maiores volumes a partir da quinta-feira.
Neste sábado à noite ocorreram chuvas, que variaram de 2 à 90 mm, com média de 40
mm. Os municípios onde houve pouca precipitação foram Leópolis, Santa Mariana,
Itambaracá, Bandeirantes e Andirá. A distribuição irregular das mesmas, está
causando preocupação nos agricultores, principalmente nos municípios acima
citados, com relação a cultura da soja, que predomina na região.
As altas temperaturas registradas nos últimos dias, tanto no período diurno como
noturno, têm contribuído para causar stress nas culturas implantadas na nossa região.
Na olericultura: o tomate continua em falta na região, sendo a caixa (23 kg)
comercializada à R$ 70,00. As folhosas cultivadas em ambiente desprotegido estão
sofrendo, principalmente, pelas elevadas temperaturas diárias.

Equipe técnica: Devanir Ladeira, Paraílio Zanini, Paulo R. A. Miléo e Santo Pulcinelli F.

Francisco Beltrão
Têm ocorrido chuvas isoladas na região, porém com volume baixo. O sol, as altas
temperaturas e também a baixa umidade do ar são uma constante, mantendo a
situação de pouca umidade do solo e estresse hídrico das plantas.
As perdas já existem nas principais culturas, no entanto serão reavaliadas no
desenvolvimento do ciclo das plantas.

Equipe técnica: Agustinho Girardello, Antoninho Fontanella e Ricardo Martyn Kaspreski.

Condições do Tempo 24h
Sem mudança significativa nas condições do tempo no Paraná nesta terça-feira. A
massa de ar que predomina no Estado é bastante aquecida, com temperaturas muito
elevadas ao longo do dia. As temperaturas novamente passam dos 30ºC em
praticamente todas as regiões paranaenses. Especialmente a partir da tarde chuvas
isoladas ocorrem, com risco maior de temporais entre os Campos Gerais, RMC e litoral.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Condições do Tempo 48h
Na quarta-feira o tempo segue sujeito a chuvas no Paraná. A massa de ar aquecida e
úmida proporciona mais um dia abafado no Estado, com chuvas preferencialmente a
partir da tarde. A exemplo dos últimos dias, há risco de temporais em vários pontos,
situação típica de verão.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Palavra do meteorologista
Samuel Braun – Atualizado às 07 h 58 min

No noroeste paranaense há vários
pontos com chuva nesta manhã de
terça-feira, com alguns raios sendo
registrados (próximo a Loanda e
Moreira
Sales,
por
exemplo).
Deslocamento
preferencial
das
instabilidades é de noroeste para
sudeste. Na RMC e praias variação de
nebulosidade.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Assessoria de Imprensa
Convênio destina R$ 89,8 milhões para
melhorias em estradas rurais
A governadora Cida Borghetti assinou nesta segunda-feira (17), no Palácio Iguaçu, um
convênio que vai destinar R$ 89,8 milhões para melhorias em estradas rurais em diversos
municípios paranaenses. O contrato com a Caixa Econômica Federal foi viabilizado pela
bancada federal paranaense e vai possibilitar a aquisição de máquinas, equipamentos,
tratores agrícolas e veículos para adequação e manutenção de estradas, dentro dos
princípios conservacionistas de gestão de solo e água.
Acesse: https://bit.ly/2EAttxi

Fonte e mais informações:

www.agricultura.pr.gov.br

Deu na Mídia
Começou a colheita da safra 2018/19 de
soja no Brasil
Acesse: https://bit.ly/2GrOADB

Chineses estão comprando as terras do
Brasil? Levantamento revela o quadro atual
Estatísticas mostram que China tem atuação quase irrelevante quando o assunto é
comprar ou arrendar terras para produzir no Brasil; setor do agronegócio defende
flexibilizar legislação para permitir aporte de investimentos externos
Acesse: https://bit.ly/2rI1VgP

