
CORONAVÍRUS

 NÚMEROS DO PARANÁ:

          CONFIRMADOS: 1.342.863

          INTERNADOS: 1.474

          RECUPERADOS: 971.860

          ÓBITOS: 33.720

          VACINADOS: 5.232.935

Informe Epidemiológico da Sesa em
20/07/2021. saude.pr.gov.br

  

GAZETA DO POVO - A concessão do

selo Susaf foi tema de reportagem

com entrevista da gerente da Adapar

Mariza Koloda. gazetadopovo.com.br

 

CORREIO DO CIDADÃO - Jornal fala
da safra de feijão em Prudentópolis e

conversa com o técnico do Deral

Dirlei Manfio.

correiodocidadao.com.br 

GLOBO RURAL -  O chefe do Deral,

Salatiel Turra, concedeu entrevista

sobre o impacto das geadas na safra

de grãos.  g1.globo.com

FOLHA DE LONDRINA - Matéria

sobre o clima paranaense ouve a

pesquisadora do IDR-Paraná Heverly

Morais.  folhadelondrina.com.br
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NA MÍDIA

A massa de ar frio de origem polar que chegou no

final de semana no Sul, ganhou ainda mais força

nesta terça-feira, 20 de julho. Não teve registro de

neve ou de chuva congelada, mas a manhã foi

congelante no centro-sul brasileiro. Seis estados e,

neles, ao menos 80 cidades, registraram temperatura

negativa: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná,

São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. O

recorde de frio no ano foi verificado em Urupema

(SC), com -8,8°C. climatempo.com.br

PELO MENOS 80 CIDADES REGISTRARAM
TEMPERATURAS NEGATIVAS PELO BRASIL

 

Países da América Latina e do Caribe, especialmente

os grandes produtores de alimentos da América do

Sul, irão unir forças na cúpula de alimentos das

Nações Unidas (ONU) para defender a produção de

gado da região, em meio a preocupações com o

impacto ambiental do setor. A pré-cúpula começa

segunda-feira (26), em Roma. O Brasil é o maior

exportador de carne bovina do mundo. forbes.com.br

PAÍSES DA AMÉRICA LATINA UNE-SE PARA
DEFESA DE CARNE BOVINA EM CÚPULA DA ONU

RELATÓRIO SEMANAL DE PLANTIO E COLHEITA
Está disponível no site da Secretaria o relatório

semanal de plantio e colheita, que mostra a evolução

das lavouras de batata, café, cevada, feijão, milho e

trigo. agricultura.pr.gov.br

Com a predominância da massa de ar frio e seco em

todas as regiões paranaenses, os termômetros das

estações meteorológicas não passaram de um dígito

na manhã desta terça-feira (20), com muitos locais

amanhecendo com os gramados brancos de geada.

Em 16 cidades, as temperaturas foram negativas,

chegando à mínima de -7,8ºC, em General Carneiro.

aen.pr.gov.br

NO PARANÁ, 16 FICARAM ABAIXO DE ZERO

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-07/informe_epidemiologico_20_07_2021_1.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Boletim-confirma-3615-novos-casos-e-176-obitos-pela-Covid-19
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Saude-confirma-2657-novos-casos-e-95-obitos-pela-Covid-19
https://www.gazetadopovo.com.br/parana/produtos-coloniais-do-interior-tem-caminho-facilitado-para-os-grandes-centros/
https://correiodocidadao.com.br/agricultura/safras-de-feijao-tiveram-vbp-de-r-101-milhoes-em-prudentopolis/
https://correiodocidadao.com.br/agricultura/safras-de-feijao-tiveram-vbp-de-r-101-milhoes-em-prudentopolis/
https://g1.globo.com/economia/agronegocios/globo-rural/noticia/2021/07/18/forte-geada-provoca-perdas-nas-lavouras-de-milho-do-parana.ghtml
https://www.folhadelondrina.com.br/geral/parana-vive-a-segunda-grande-frente-fria-do-ano-3092018e.html
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.climatempo.com.br/previsao-do-tempo/cidade/558/saopaulo-sp
https://www.climatempo.com.br/noticia/2021/07/20/brasil-abaixo-de-zero--0971
https://forbes.com.br/forbesagro/2021/07/america-latina-ira-defender-producao-de-carne-bovina-em-cupula-da-onu/
http://agricultura.pr.gov.br/system/files/publico/Safras/plantio_colheita.pdf
https://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=113959&tit=Parana-tem-16-cidades-com-temperaturas-negativas-General-Carneiro-registrou-78oC

