
CORONAVÍRUS

  NÚMEROS DO PARANÁ:

         CONFIRMADOS:  1.505.437

         INTERNADOS: 630

         RECUPERADOS: 1.412.634

         ÓBITOS: 38.879

         VACINAS APLICADAS: 13.307.310

Informe Epidemiológico da Sesa em   

 30/09/2021. saude.pr.gov.br

  
 

TRIBUNA DO NORTE - Site do jornal

fala da safra de trigo na região de

Ivaiporã e entrevista o agrônomo do

núcleo Sérgio Carlos Empinotti.

tnonline.uol.com.br.

TRIBUNA DO VALE - Jornal se refere

ao Prêmio Destaque Profissional do

Crea e cita o agrônomo Alfredo Braz

da Costa Alemão, do IDR-Paraná,

que foi o mais votado.

tribunadovale.com.br

SISTEMA OCEPAR - Site trata do

Torneio de Qualidade do Leite

realizado em Mariópolis e cita o

agrônomo do IDR-Paraná Marco

Aurélio Steffani.

paranacooperativo.coop.br
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NA MÍDIA

Os produtores estão vendo com otimismo o início da

semeadura da soja na safra 2021/22. A Abertura

Nacional do Plantio da Soja – Safra 2021/22 foi nesta

quinta-feira em Campos Novos (SC). A perspectiva é

de aumento de área, que pode chegar a 40 milhões

de hectares pela primeira vez – marca que atrai

atenção internacional. canalrural.com.br

BR PODE PLANTAR 40 MILHÕES DE HECTARES DE SOJA

O clima irregular, pelo segundo ano seguido, provoca

o atraso no plantio da safra de soja 2021/22 no

Paraná, o que pode comprometer a produção dessa

e de culturas que, posteriormente, ocuparão a

mesma área. Os detalhes estão no Boletim de

Conjuntura Agropecuária referente à semana de 24 a

30 de setembro. O documento é preparado pelos

técnicos do Deral. agricultura.pr.gov.br

 

CLIMA IRREGULAR ATRASA O PLANTIO DA
SOJA NO PARANÁ, APONTA BOLETIM

BC REDUZ PIB DA AGROPECUÁRIA PARA 2022
O Banco Central divulgou a sua primeira previsão

para a economia no próximo ano e acabou

reduzindo a estimativa de crescimento para o

Produto Interno Bruto da agropecuária de 2,5% para

2,0%. De uma forma geral, entidade monetária prevê

uma alta de 2,1% no PIB de 2022 e, para este ano,

um PIB de 4,7%, ante previsão anterior de 4,6%

reportada em junho. opovo.com.br
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