
CORONAVÍRUS

 NÚMEROS DO PARANÁ:

          CONFIRMADOS: 784.522

          INTERNADOS: 2.660

          RECUPERADOS: 560.397

          ÓBITOS: 14.546

          VACINADOS: 553.135

Informe Epidemiológico da Sesa em
19/03/2021. saude.pr.gov.br

PARANÁ  INICIA 2021 COMO O SEGUNDO
ESTADO EXPORTADOR DE MEL IN NATURA

CORREIO DO POVO DO PARANÁ – Jornal
fala do planejamento de atividades rurais

em aldeia indígena de Nova Laranjeiras e

cita a extensionista do IDR-Paraná Emelini

Vailati. jcorreiodopovo.com.br

O Paraná se destaca como o segundo maior

exportador de mel in natura neste início de ano. Nos

dois primeiros meses, já enviou 2.039 toneladas para

o exterior, crescimento de 35,2% em relação ao

mesmo período de 2020. Em receita cambial, foram

US$ 6.360, aumento de 133,6%. Esse é um dos temas

do Boletim Semanal de Conjuntura Agropecuária,

preparado pelo Deral. agricultura.pr.gov.br
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NA MÍDIA

O Paraná confirmou o bom desempenho no

mercado de proteínas animais no ano passado. Os

destaques estão na produção de carne suína e

frango, que apresentaram variação positiva de 11% e

3,9%, respectivamente, na comparação com 2019,

segundo dados da Estatística da Produção Pecuária,

divulgada na quinta-feira pelo IBGE. Com esses

números, o Estado se consolida como o primeiro

produtor de carne de frango, responsável por 33% da

produção nacional, e segundo maior produtor de

carne suína (21%). agricultura.pr.gov.br 

PR AMPLIOU A PRODUÇÃO DE CARNES EM 2020

TNONLINE – Site comenta produção de
soja na região de Apucarana e Ivaiporã e
entrevista o técnico do Deral Adriano
Nunomura e o agrônomo Sérgio Carlos
Empinotti. tnonline.uol.com.br

 

JORNAL DO OESTE – Reportagem
publicada no início da semana fala da
participação do secretário Norberto
Ortigara em reunião sobre compra de
merenda escolar. jornaldooeste.com.br

NOTICIAS AGRICOLAS – Portal fala
sobre a safrinha de milho com entrevista
do gerente do projeto de grãos do IDR-

Paraná, Edivan Possamai, e do
pesquisador do instituto Ivan Bordin.

noticiasagricolas.com.br

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-03/informe_epidemiologico_19_03_2021.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Sesa-confirma-hoje-mais-198-obitos-e-6446-novos-casos-da-Covid-19
https://www.jcorreiodopovo.com.br/ultimas-noticias/nova-laranjeiras-familias-indigenas-receberao-recursos-para-producao-para-que-gere-renda/
http://www.agricultura.pr.gov.br/Pagina/Conjuntura-Boletim-Semanal-112021
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Parana-inicia-2021-como-segundo-maior-exportador-de-mel-natura
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
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http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Parana-ampliou-producao-de-carnes-em-2020
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Parana-ampliou-producao-de-carnes-em-2020
https://tnonline.uol.com.br/noticias/vale-do-ivai/soja-deve-movimentar-ate-r-23-bi-na-regiao-522911
https://www.jornaldooeste.com.br/destaque-2/agricultura-familiar-cobra-agilidade-e-desburocratizacao-na-compra-da-merenda-escolar-pelo-governo/
https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/milho/282906-safrinha-de-milho-apesar-do-atraso-severo-no-plantio-potencial-produtivo-ainda-pode-ser-alcancado.html#.YFTdStJKjIU

