
CORONAVÍRUS

 CASOS NO PARANÁ:

               CONFIRMADOS: 597.164

               INTERNADOS: 1.514

               RECUPERADOS: 441.411             

               ÓBITOS: 10.817

Fonte: Informe Epidemiológico da
Sesa em 17 de fevereiro de 2021. 

Leia mais em www.saude.pr.gov.br 
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NA MÍDIA
DIÁRIO DOS CAMPOS – Jornal fala

sobre as consequências do clima na

definição do preço do feijão e ouve

o agrônomo do Deral em Ponta

Grossa Gil Oliveira da Costa Jr.

dcmais.com.br

ÁREA IRRIGADA NO BRASIL CRESCEU 18,96%
Levantamento da Associação Brasileira da Indústria de

Máquinas e Equipamentos (Abimaq) aponta que a área

incremental irrigada em 2020 é de 249.225 mil

hectares contra 209.500 mil em 2019 (18,96%). Já no

acumulado de 2000 a 2020, o crescimento foi de 4%. 

 noticiasagricolas.com.br

ISRAEL CRIA BIFE COM CÉLULAS DE LABORATÓRIO

A startup israelense Alef Farms desenvolveu o

primeiro bife de carne produzido por “bioprinting”

tridimensional a partir de células de vacas cultivadas

em laboratório. A mesma agtech já havia lançado, em

2018, seu primeiro bife artificial, e prometeu que, no

futuro, ele teria “aparência, forma e textura de cortes

reais de carne”.  agrolink.com.br 

PRODUTORES DE QUERÊNCIA DO NORTE INICIAM
EXPORTAÇÃO DE GINSENG PARA O JAPÃO
A Associação de Pequenos Agricultores de Ginseng de

Querência do Norte (Aspag) abriu o mês de fevereiro

exportando para o Japão. Do pedido de três toneladas,

já foram enviados 450 quilos. O restante está em fase

de colheita e embarcará nos próximos dias. O Japão

negocia mais duas toneladas do produto, demanda

que será atendida após a exportação de cinco

toneladas para a França e cinco para a China,

negociadas anteriormente. pr.agenciasebrae.com.br

ESCOLA DE GESTÃO OFERECE
CURSO DE AGROINDÚSTRIA
A Escola de Gestão do Paraná

está com inscrições abertas até

26 de fevereiro para o Curso

Básico em Agroindústria. Na

forma de Ensino a Distância, o

curso acontece de 3 de março e

15 de maio. O horário de estudo é

definido pelo próprio aluno no

Ambiente Virtual de

Aprendizagem. 

 cursos.escoladegestao.pr.gov.br
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