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INOVAÇÃO ALIA SEGURANÇA ALIMENTAR
E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, DIZ MINISTRA
A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, destacou a
importância da inovação como vetor para conciliar
segurança alimentar com preservação ambiental, ao
participar, nesta quarta-feira, do painel virtual
Destravando a Inovação para transformar Sistemas
Alimentares, promovido pelo Fórum Econômico Mundial.
“O Brasil tem hoje um dos ecossistemas de inovação
agropecuária mais vibrantes do mundo”, afirmou.
Segundo ela, o Ministério trabalha com cinco eixos
estratégicos: sustentabilidade, inovação, bioeconomia,
agregação de valor e agricultura digital. agricultura.gov.br

CORONAVÍRUS
CASOS NO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 531.880
INTERNADOS: 1.379
RECUPERADOS: 392.463
ÓBITOS: 9.577
Fonte: Informe Epidemiológico da Sesa
em 27 de janeiro de 2021.
Leia mais: www.saude.pr.gov.br

NA MÍDIA

BIOGÁS AVANÇA COM 69 NOVAS PLANTAS

No ano passado, 69 plantas de produção do gás renovável
foram concluídas, segundo a Associação Brasileira do
Biogás (Abiogás). Nos últimos dois anos, os investimentos
em novas plantas ultrapassaram R$ 700 milhões. Só em
2020, os projetos injetaram 50 megawatts, o equivalente a
100 milhões de metros cúbicos de biometano por ano. A
maioria das unidades foi erguida por empresas e
cooperativas agropecuárias para reaproveitar resíduos,
sobretudo da criação de animais, para diversificar a
produção e aumentar a renda. abegas.org.br

OIT PREVÊ RECUPERAÇÃO LENTA PARA A
PERDA DE 8,8% EM HORAS DE TRABALHO

Relatório da Organização Internacional do Trabalho (OIT)
aponta perda de 8,8% das horas de trabalho globais em
2020. Equivale a 255 milhões de empregos em tempo
integral. A redução se deve à menor jornada, restrições
impostas pela pandemia ou fechamento de empresas.
Mas a entidade registra sinais de recuperação, que tende a
ser lenta e desigual, à medida que os programas de
vacinação entram em vigor. ilo.org

CATVE – O chefe do Núcleo da Seab
em Cascavel, Manoel Márcio Chaves,
foi entrevistado em reportagem sobre
os efeitos da chuva em lavouras de
soja na região. catve.com
DIARIO DOS CAMPOS – Os efeitos
da chuva em lavouras também foi
assunto na região de Ponta Grossa,
com entrevista do agrônomo do
Deral Gil Oliveira da Costa Jr.
dcmais.com.br

TRIBUNA DA REGIÃO – Jornal
registra encontro do prefeito de Boa
Esperança com o secretário Norberto
Ortigara. tribunadaregiao.com.br
MONEYTIMES – O economista do
Deral Marcelo Garrido falou sobre o
atraso na semeadura do milho da
segunda safra. moneytimes.com.br
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