
CORONAVÍRUS

 CASOS NO PARANÁ:

               CONFIRMADOS: 600.189

               INTERNADOS: 1.519

               RECUPERADOS: 445.050           

               ÓBITOS: 10.907

Fonte: Informe Epidemiológico da Sesa
em 18 de fevereiro de 2021. 

Leia mais em www.saude.pr.gov.br 

 

NOTÍCIAS AGRÍCOLAS – Matéria

sobre os casos de ferrugem asiática

na safra 20/21 cita o coordenador do

Projeto Grãos do IDR-Paraná, Edivan

Possamai. noticiasagricolas.com.br

AGROMAIS - O técnico do Deral

Ivano Carniel concedeu entrevista

ao programa Agromais, da Band,

sobre o impacto do clima na safra

de grãos no Paraná.

videos.band.uol.com.br

PARANÁ OCUPA A QUINTA POSIÇÃO EM
POTÊNCIA DE ENERGIA SOLAR
O Paraná ocupa o quinto lugar entre os estados

brasileiros com maior potência em geração solar

distribuída. O Estado responde por 6,1% do parque

brasileiro de energia solar distribuída, com a atuação

de 284,6 megawatts (MW) em propriedades rurais,

residências, indústrias, comércios e prédios públicos.

O mapeamento da Associação Brasileira de Energia

Solar Fotovoltaica aponta conexões operacionais em

pelo menos 385 municípios. portalsolar.com.br

CAMBOJA DEVE PRECISAR DO BRASIL PARA COMPLEMENTAR SEU ABASTECIMENTO
O presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Ricardo Santin, disse que o

Brasil deve ser "um parceiro sólido" do Camboja para complementar as necessidades do

país quanto a carne suína. Na sexta-feira, o Ministério da Agricultura anunciou a abertura

do mercado de Camboja para o produto brasileiro.  A abertura é válida para cortes in
natura e processados de carne suína de indústrias habilitadas pelo Serviço de Inspeção

Federal (SIF) .suinoculturaindustrial.com.br
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NA MÍDIA

A Embrapa Suínos e Aves divulgou o Índice de

Custos de Produção de Frango (ICPFrango) referente

a janeiro, e os dados mostraram aumento para os

investimentos na atividade. Em relação a dezembro,

houve alta de 5,13% no ICPFrango, custos puxados,

principalmente, pela alta nos insumos para a

alimentação das aves. noticiasagricolas.com.br

CUSTO DE PRODUÇÃO PARA A AVICULTURA
DISPARA EM 5,13% EM JANEIRO, DIZ EMBRAPA
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https://videos.band.uol.com.br/agromais/16899236/mau-tempo-colcoa-em-risco-safra-de-graos-no-parana-l-agromais.html
https://www.portalsolar.com.br/blog-solar/geracao-distribuida/mapeamento-recente-mostra-que-rs-e-pr-se-encontram-entre-os-cinco-estados-brasileiros-com-maior-potencia-em-geracao-solar-distribuida.html
https://www.suinoculturaindustrial.com.br/imprensa/camboja-deve-precisar-do-brasil-para-complementar-seu-abastecimento/20210218-092614-V690
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/granjeiros/280472-custos-de-producao-para-a-avicultura-dispara-em-513-em-janeiro-segundo-a-embrapa.html#.YC6nu2hKjIU

