
CORONAVÍRUS

 CASOS NO PARANÁ:

               CONFIRMADOS: 539.442

               INTERNADOS: 1.367

               RECUPERADOS: 395.985            

               ÓBITOS: 9.848

Fonte: Informe Epidemiológico da Sesa
em 29 de janeiro de 2021. 
 
Leia mais: www.saude.pr.gov.br
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EXCESSO DE CHUVAS PODE PREJUDICAR  
PARTE DA SAFRA DE VERÃO 2020/2021

 

A safra de grãos de verão da temporada 2020/21 está em
andamento e pode ser afetada pelo excesso de chuvas
em janeiro. Por enquanto, a Seab trabalha com a
expectativa de produção de 24,2 milhões de toneladas,
volume 3% abaixo do colhido na safra passada. Pelo
levantamento, a cultura do feijão é uma das mais
atingidas. Predominantemente praticada por pequenos
produtores, eles enfrentam dificuldades para a colheita,
em razão de não possuir maquinário e o grão acaba se
perdendo no pé. agricultura.pr.gov.br

NA MÍDIA

GAZETA REGIONAL – Jornal fala de
reuniões do prefeito de Moreira Sales
em Curitiba, entre elas com o
secretário Norberto Ortigara.

gazetaregional.com
AQUI AGORA – Site registra encontro
do prefeito de Mercedes com
representantes de setores, entre eles o
chefe do Núcleo de Toledo, Paulo
Salesse. aquiagora.net

B O L E T I M  D E S T A C A  C O L H E I T A  D A  C E B O L A
A cultura da cebola, que se estende por 4.325 hectares
no Paraná, está com quase 100% colhida, com preços
aos produtores cerca de 24% superiores aos verificados
em dezembro. Esse é um dos assuntos do Boletim
Semanal de Conjuntura Agropecuária, produzido por
técnicos do Deral, referente à semana de 23 a 29 de
janeiro. Ele traz também informações sobre a situação
de outras lavouras a campo e dados de exportação de
algumas culturas. agricultura.pr.gov.br

O Serviço Florestal Brasileiro, ligado ao Ministério da
Agricultura, vai contar com a expertise do BNDES na
estruturação dos contratos de concessão florestal. Os
primeiros serão no Paraná, Santa Catarina e Amazonas. A
meta é chegar a 4,8 milhões de hectares de Florestas
Nacionais (Flonas) concedidas até 2022. O início dos
estudos será em Flonas de Irati (PR), Chapecó e Três
Barras do Sul (SC). agricultura.gov.br

PR INICIA PROJETO DE PARCEIRA DO MAPA
E BNDES PARA CONCESSÃO DE FLORESTAS

MEAT EXPERT – Site russo repercute a

produção de suínos no Brasil e cita o
analista do Deral Edmar Gervásio.

meat-expert.ru

Pioneiro do plantio direto no Brasil, o
agricultor Herbert Bartz, com propriedade
em Rolândia, morreu nesta sexta-feira, aos
83 anos, de complicações de pneumonia.
A implantação do sistema concretizou o
sonho de Bartz de produzir alimentos em
abundância e qualidade, após enfrentar a
fome na Europa durante a Segunda
Guerra Mundial. agricultura.pr.gov.br

MORRE PIONEIRO DO PLANTIO DIRETO

A Superintendência Geral de Ação Solidária, o Conselho
de Ação Solidária, a Secretaria da Agricultura e do
Abastecimento e a Defesa Civil do Paraná participaram
de evento em que o sindicato dos permissionários
atacadistas da Ceasa Curitiba doou 25 toneladas de
alimentos a famílias de Irati atingidas pelas fortes chuvas
no começo da semana. As frutas e verduras são do
programa Banco de Alimentos e também seguiram para
o Litoral e entidades beneficentes de Curitiba e Região
Metropolitana. Entre as presenças, a primeira-dama
Luciana Saito Massa e o secretário da Agricultura e do
Abastecimento, Norberto Ortigara. agricultura.pr.gov.br

FAMÍLIAS ATINGIDAS POR TEMPORAL GANHAM 25
TONELADAS DE ALIMENTOS DA CEASA DE CURITIBA
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