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PRINCIPAL PRODUTOR BRASILEIRO, PARANÁ
COMEMORA DIA MUNDIAL DO FEIJÃO NA 4.ª
O Dia Mundial do Feijão será comemorado nesta
quarta-feira, 10 de fevereiro. Mas o dia não é apenas
dele. Também se inclui a lentilha, grão-de-bico e
ervilha, um grupo de sementes secas comestíveis de
leguminosas conhecidas como pulses. O Paraná é
líder na produção nacional de feijão, contribuindo
para que o Brasil se coloque na terceira posição
mundial. Um fator importante para a alta produção e
produtividade é a qualidade das sementes. Elas são
certificadas, apresentando pureza genética e física
para o bom desempenho da lavoura.
agricultura.pr.gov.br

CORONAVÍRUS
CASOS NO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 567.094
INTERNADOS: 1.371
RECUPERADOS: 419.524
ÓBITOS: 10.353
Fonte: Informe Epidemiológico da Sesa
em 08 de fevereiro de 2021.
Leia mais: www.saude.pr.gov.br

NA MÍDIA
JORNAL DA BAND – O analista do
Deral Edmar Gervásio falou sobre a
produção e preço em alta do milho
no Paraná. videos.band.uol

ESTÁ EM VIGOR NORMA SOBRE BEM-ESTAR SUÍNO
Desde o início de fevereiro está valendo a Instrução
Normativa n.º 113/2020, do Ministério da Agricultura,
que trata do bem-estar animal na suinocultura. É a
primeira vez que há normas específicas para o setor. O
documento promove alterações no manejo em
granjas comerciais e estabelece condições indicadas
na relação entre humanos e animais, além de boas
práticas normatizadas. agrolink.com.br
CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO RURAL ULTRAPASSA R$ 135 BI
A contratação de crédito rural para a safra 2020/21,
entre julho do ano passado e janeiro deste ano,
chegou a R$ 135,3 bilhões, alta de 17% em relação ao
mesmo período na safra anterior. O Balanço de
Financiamento Agropecuário, do Ministério da
Agricultura, mostra que o maior crescimento
porcentual foi em créditos de investimentos, com 41%
a mais, seguido de custeio (13%). agricultura.pr.gov.br

RPC – O programa Caminhos do
Campo discorreu sobre a safra de
batata no Paraná, com participação
do agrônomo do Deral Carlos
Alberto Salvador. globoplay.com.br
PORTAL COSTA OESTE – Site
registra encontro do gerente do IDRParaná, José Lindomir Pezenti, e da
engenheira de Alimentos Karolline
Marques da Silva, com autoridades
de Santa Terezinha do Itaipu.
portalcostaoeste.com.br
DIARIO DO SUDOESTE – Jornal fala
sobre a produção de maçã em
Palmas, com entrevista do agrônomo
do IDR-Paraná Elivelton Rossoni.
diariodosudoeste.com.br
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