
CORONAVÍRUS

 CASOS NO PARANÁ:

               CONFIRMADOS: 508.348

               INTERNADOS: 1.337

               RECUPERADOS: 374.087            

               ÓBITOS: 9.114

Fonte: Informe Epidemiológico da Sesa
em 20 de janeiro de 2021. 

Leia mais: www.saude.pr.gov.br
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IAT E FAEP ORIENTAM SOBRE BARRAGENS

NA MÍDIA

AGROMAIS – O agrônomo do Deral
Carlos Alberto Salvador foi
entrevistado pelo canal da Band TV
dedicado ao setor rural sobre a
colheita e comercialização da batata
no Paraná. agromais.band.uol

PROJETO DA NOVA FERROESTE DÁ MAIS
UM PASSO PARA LICENÇA AMBIENTAL

 
JORNAL DO OESTE – As condições
climáticas e suas influências para as
lavouras de soja e milho do oeste
paranaense são analisadas pelo
técnico do Deral na região Paulo
Oliva. jornaldooeste.com.br

REUTERS – O economista do Deral

Marcelo Garrido falou sobre as
condições da lavoura de soja para a
Agência Reuters, que teve
reportagem reproduzida por outros
veículos de comunicação.

moneytimes.com.br
As exportações de suco de laranja do Brasil atingiram 497.490
toneladas de julho a dezembro, primeiro semestre da safra
2020/21, uma queda de 23,5% em relação ao mesmo período na
safra anterior, de acordo com o CitrusBR. Em faturamento, as
exportações somaram 680 milhões de dólares, recuo de 35,9%

ante a receita de julho a dezembro de 2019. A previsão para a
safra na principal região produtora do mundo (São Paulo e
Triângulo/Sudoeste Mineiro) é de redução de 30,36%, segundo o
Fundecitrus. g1.globo.com

QUEDA NA EXPORTAÇÃO DE SUCO DE LARANJA

O Instituto Água e Terra (IAT) e o Sistema Faep/Senar-PR
lançaram um material informativo para orientar os
produtores rurais em relação à segurança de barragens. O
objetivo é responder a questionamentos frequentes,
esclarecer sobre a legislação pertinente e orientar
para boas práticas. sistemafaep.org.br

O Ibama concedeu a Autorização de Captura,

Coleta e Transporte de Material Biológico (Abio)

para o projeto da chamada Nova Ferroeste (Ferrovia
EF-277). É mais uma etapa no processo de
licenciamento ambiental do projeto, que foi
qualificado no Programa de Parcerias de
Investimentos (PPI), do governo federal. O projeto
prevê um Corredor Oeste de Exportação com 1.370
quilômetros, ligando o polo produtor de grãos do
Mato Grosso do Sul e Oeste do Paraná ao Porto de
Paranaguá. aen.pr.gov.br
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