
CORONAVÍRUS

 NÚMEROS DO PARANÁ:

          CONFIRMADOS: 769.966  

          INTERNADOS: 2.570

          RECUPERADOS: 551.428 

          ÓBITOS: 14.087 

          VACINADOS: 524.035

Informe Epidemiológico da Sesa em
17/03/2021. saude.pr.gov.br

EM 2018, PARANÁ TINHA 35,92% DA ÁREA
COM AGRICULTURA E 9,4% DE PASTAGENS 

AGROMAIS– O programa Seguro

Rural convidou o chefe do Deral,

Salatiel Turra, para falar sobre os

benefícios do seguro rural para os

agricultores do Paraná.

youtube.com

REUTERS - Reportagem explica

que as chuvas e o aumento da área

impulsionam o mercado de

defensivos para soja. O economista

do Deral, Marcelo Garrido, foi

entrevistado. uol.com.br

TAROBÁ NEWS - O técnico do

Deral Fábio Mezzadri foi

entrevistado  em reportagem do

Jornal Tarobá sobre o preço da

arroba do boi. tarobanews.com

Algumas unidades da Federação sofreram perdas

significativas de vegetações nativas, entre 2000 e

2018. O primeiro estudo com estatísticas

desagregadas, feito pelo IBGE e divulgado nesta

quarta-feira, mostra que a agricultura do Paraná

avançou de 33,20% do território para 35,92%, maior

aumento observado, enquanto as de pastagem

reduziram de 9,74% para 9,40%. A maior diferença

percentual negativa foi em mosaicos de ocupação

florestal, com redução de 36,02% para 33,23%.

agenciadenoticias.ibge.gov.br
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NA MÍDIA

PLANETA TEVE FEVEREIRO MAIS FRIO EM 7 ANOS;
HEMISFÉRIO SUL, 19ª MAIS QUENTE EM 142 ANOS
Fevereiro foi o mês mais frio do planeta em 7 anos,

devido principalmente à atuação da La Niña no

Oceano Pacífico Tropical e das fortes ondas de frio

no Hemisfério Norte. Mas também foi marcado por

grandes contrastes. Tanto que o Hemisfério Sul

registrou seu 19º verão mais quente em 142 anos. Há

96.5% de chance do ano de 2021 se classificar entre

os 10 anos mais quentes da história. As informações

são do último relatório climático mensal global da

NOAA. tempo.com

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-03/informe_epidemiologico_17_03_2021.pdf
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=111347&tit=Boletim-confirma-mais-5.439-casos-de-Covid-19.-Estado-ja-aplicou-707.103-doses-da-vacina
https://www.youtube.com/watch?v=zk4u9I9HUGY
https://economia.uol.com.br/noticias/reuters/2021/03/12/enfoque-chuvas-e-aumento-da-lavoura-impulsionam-mercado-de-defensivos-para-soja-no-brasil.htm
https://tarobanews.com/noticias/agricultura/preco-da-arroba-do-boi-sobe-53-em-um-ano-k2D38.html
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/30305-ibge-divulga-monitoramento-da-cobertura-e-uso-da-terra-por-estados-de-2000-a-2018
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.tempo.com/noticias/actualidade/as-condicoes-de-la-nina-do-pacifico-equatorial-devem-mudar-em-breve.html
https://www.tempo.com/noticias/actualidade/fevereiro-de-2021-foi-o-mais-frio-dos-ultimos-anos-clima-global.html

