
CORONAVÍRUS

 NÚMEROS DO PARANÁ:

          CONFIRMADOS: 837.669

          INTERNADOS: 2.916

          RECUPERADOS: 589.955

          ÓBITOS: 16.404

          VACINADOS: 1.001.224

Informe Epidemiológico da Sesa em
30/03/2021. saude.pr.gov.br

OUTLOOK GLOBALFERT –
Publicação que faz um panorama

sobre o uso de fertilizante no Brasil

foi lançada nesta terça-feira. Ela traz

artigo do secretário Norberto

Ortigara. outlookglobalfert.

FOLHA DE LONDRINA – Matéria fala

da produção de batata no Paraná,

com entrevista do chefe do núcleo

de Guarapuava, Arthur Bittencourt

Filho. folhadelondrina.com.br

O Seminário "Biogás e Biometano: oportunidades

econômicas para o meio rural da Região Sul",

realizado em formato online na tarde de segunda-

feira (29), debateu o desenvolvimento de projetos

em energias renováveis e a união de esforços por

políticas públicas.  O secretário Norberto Ortigara

apresentou as ações do Governo do Paraná no setor

e defendeu o diálogo entre os estados do Sul pela

criação de políticas unificadas. agricultura.pr.gov.br
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NA MÍDIA

FUNDO DE INVESTIMENTO DO AGRO JÁ É LEI
O Diário Oficial desta terça trouxe a Lei 14.130, que

institui os Fundos de Investimento nas Cadeias

Produtivas Agroindustriais (Fiagro). Agora é possível

criar fundos com aportes em diversos ativos, como

imóveis rurais e participações em empresas da cadeia

agroindustrial, entre outros. noticiasagricolas.com.br

PARANÁ APRESENTA INICIATIVAS
SUSTENTÁVEIS NA AGROPECUÁRIA

INDÚSTRIA DE RAÇÃO PROJETA ALTA MENOR
A produção de ração animal no Brasil deverá crescer

cerca de 2,3% neste ano, segundo o Sindirações. No

ano passado, a alta foi de 5%, com produção de 81,5

milhões de toneladas. Dentre os fatores estão o

cenário macroeconômico, a desvalorização do real, o

alto preço do milho e  da soja e concorrência dos

grãos em outros compostos. moneytimes.com.br

 PLANTIO E COLHEITA
Está disponível o novo relatório

semanal de plantio e colheita do

Paraná, que mostra a situação das

lavouras de batata, feijão, milho e

soja. agricultura.pr.gov.br

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-03/informe_epidemiologico_29_03_2021.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-03/informe_epidemiologico_30_03_2021.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Parana-soma-834387-casos-e-16173-obitos-pela-Covid-19
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Mais-de-837-mil-paranaenses-foram-infectados-pela-Covid-19
https://www.globalfert.com.br/outlook-globalfert/
https://www.folhadelondrina.com.br/folha-rural/segundo-maior-produtor-parana-responde-por-um-quinto-da-batata-cultivada-no-pais-3063976e.html
https://www.youtube.com/watch?v=pdrGeBupZzM
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Parana-apresenta-iniciativas-sustentaveis-na-agropecuaria
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2021/lei-14130-29-marco-2021-791204-norma-pl.html
https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/agronegocio/284095-lei-cria-modalidade-de-fundo-de-investimento-para-agronegocio.html#.YGMymtJKjIU
https://www.moneytimes.com.br/producao-de-racao-animal-deve-desacelerar-e-crescer-23-em-2021/
http://www.agricultura.pr.gov.br/system/files/publico/Safras/plantio_colheita.pdf

