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EVENTO MOSTRA QUE CLIMA IRREGULAR
PODE COMPROMETER PRODUÇÃO DE MILHO

CORONAVÍRUS

NÚMEROS DO PARANÁ*:
O setor agropecuário foi um dos únicos com
crescimento em 2020, com previsão de que continue
CONFIRMADOS: 728.333
em alta em 2021. Mas as condições climáticas podem
reduzir a produção, sobretudo de milho. O assunto
INTERNADOS: 2.174
foi discutido nesta quarta-feira (10) em evento online
sobre o Cenário Climático e Econômico Agropecuário
RECUPERADOS: 523.028
para o Paraná, com a participação do secretário
Norberto Ortigara. agricultura.pr.gov.br
ÓBITOS: 12.711

VACINADOS: 413.611
Informe de 09/03. Os dados de 10/03
não foram divulgados até as 18 horas

NA MÍDIA
RENDA E PANDEMIA MUDAM HÁBITOS DE CONSUMO BOM DIA RURAL - A fiscal da
Pesquisadores do Cepea levantaram que, entre 2008
e 2009, a despesa média mensal familiar era
destinada a habitação (29%), comida (16%) e
transporte (16%). Após 10 anos, esse perfil médio
praticamente se manteve, mas com uma pequena
queda de participação na alimentação, que passou
para 14% das despesas totais. O estudo mostra que,
em razão da pandemia, que reflete na renda, o
orçamento para consumo de frutas e hortaliças pode
ser menor. todosaumasovoz.com.br

Adapar Mara Gustmann está entre
os entrevistados em reportagem
sobre o enfezamento do milho.
instagram.com/bomdiaruraltv
BROADCAST AGRO - Reportagem

sobre a reunião online da Aliança
Láctea Sul-Brasileira cita
participação do secretário Norberto
Ortigara. broadcast.com.br

BRASIL E ARGENTINA SOLUCIONAM PENDÊNCIAS DO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRO
O Brasil e a Argentina solucionaram 49 temas pendentes na relação bilateral
agropecuária. A ministra Tereza Cristina e o ministro da Agricultura, Pecuária e Pesca da
Argentina, Luis Basterra, se reuniram na terça-feira para estreitar o comércio e a
cooperação entre os países. Os temas incluem abertura e reabertura de mercado de
produtos como farinhas, cárneos, lácteos, grãos, pet food e frutas. Um exemplo é a
autorização para importação de camarões inteiros e limpos da Argentina e a resolução
de pendências sanitárias para exportação de uva e maçã. gov.br/agricultura
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