
CORONAVÍRUS

 NÚMEROS DO PARANÁ:

          CONFIRMADOS: 1.243.845

          INTERNADOS: 2.386

          RECUPERADOS: 868.084

          ÓBITOS: 30.169

          VACINADOS: 4.007.506

Informe Epidemiológico da Sesa em
24/06/2021. saude.pr.gov.br

TV SUDOESTE – O secretário

Norberto Ortigara concedeu

entrevista para falar sobre a

condição do Paraná livre de febre

aftosa sem vacinação. youtube.com

RADIO COLMEIA – O presidente da

Adapar, Otamir Cesar Martins, fala

sobre a atualização cadastral de

rebanho à rádio de Porto União.

colmeia.am.br

JORNAL DO OESTE – Reportagem

trata do anúncio do Plano Safra

com comentário do coordenador da

mesorregião Oeste do IDR-Paraná,

Ivan Raupp. jornaldooeste.com.br

O Brasil subiu quatro posições no ranking de atração

de investimentos em energias renováveis, e ocupa o

11º lugar - primeiro da América Latina, apontou a

Consultoria e Auditoria EY, responsável pela lista.  Os

EUA são os primeiros, seguidos de China e Índia. Em

2020, esse mercado teve investimentos de mais de

US$ 300 bilhões. cnnbrasil.com.br
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SAFRA DE GRÃOS 2020/21 DEVE CHEGAR A 
38 MILHÕES DE TONELADAS NO PARANÁ
O Paraná deve produzir 38 milhões de toneladas de

grãos na safra 2020/21, em uma área de 10,4 milhões

de hectares, segundo o relatório mensal do Deral.

Esse volume de produção representa 8% menos do

que o produzido na safra 2019/2020, em uma área

3% maior.  Os números divulgados nesta quinta-feira

(24) mostram os efeitos da longa estiagem no Paraná.  

O Boletim Semanal de Conjuntura Agropecuária

também foi publicado hoje. agricultura.pr.gov.br

BRASIL AVANÇA QUATRO POSIÇÕES ENTRE OS
MAIS ATRATIVOS PARA ENERGIAS RENOVÁVEIS

PIB AGRO É REVISTO DE 2,2% PARA 2,6%
A projeção do PIB agropecuário subiu de 2,2% para

2,6%, segundo o Ipea. A estimativa deve ser puxada

por trigo (27,9%), soja (9,4%) e arroz (2,8%). Os

principais riscos estão relacionados à crise hídrica e

ao segmento da pecuária de bovinos, que tem

incertezas quanto à oferta e à demanda. ipea.gov.br

PRODUTOR TEM PRAZO DE UMA SEMANA PARA
ATUALIZAR REBANHO; MÉDIA É DE 63,5% NO PR
Faltam sete dias para o fim do prazo de atualização

cadastral do rebanho paranaense, iniciado em 1.º de

maio. A partir de 1.º de julho, quem não cumprir com

o dever não poderá retirar a GTA e estará sujeito a

multa. Dados da Adapar mostram que 63,5% das

propriedades atualizaram. agricultura.pr.gov.br

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-06/informe_epidemiologico_24_06_2021.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Sesa-confirma-13593-novos-casos-e-109-obitos-pela-Covid-19
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Parana-divulga-9999-novos-casos-e-71-obitos-pela-Covid-19
https://www.youtube.com/watch?v=RQAzGd3XS5I
https://colmeia.am.br/atualizacao-de-rebanho-uva-apresenta-menor-porcentual-de-cadastramento-prazo-termina-em-30-de-junho/
https://www.jornaldooeste.com.br/toledo/plano-safra-2021-2022-e-lancado-hoje-e-setor-rural-do-oeste-do-pr-vai-analisar-os-dados/
https://www.cnnbrasil.com.br/business/2021/06/23/brasil-avanca-4-posicoes-em-ranking-dos-mais-atrativos-para-energia-renovavel
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.agricultura.pr.gov.br/Pagina/Conjuntura-Boletim-Semanal-252021
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Safra-de-graos-202021-deve-chegar-38-milhoes-de-toneladas-no-Parana
https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=38190&catid=3&Itemid=3
https://www.adapar.pr.gov.br/Pagina/Resultado-Parcial-da-Campanha-de-Atualizacao-dos-Rebanhos-2021
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Produtor-tem-mais-uma-semana-para-atualizacao-cadastral-do-rebanho

