
CORONAVÍRUS

 NÚMEROS DO PARANÁ:

          CONFIRMADOS: 794.608

          INTERNADOS: 2.736

          RECUPERADOS: 567.040

          ÓBITOS: 14.855 

          VACINADOS: 582.991

Informe Epidemiológico da Sesa em
22/03/2021. saude.pr.gov.br

GOVERNO FEDERAL PRORROGA VALIDADE 
DAS DECLARAÇÕES DE APTIDÃO DO PRONAF

RPC –  Reportagem do Caminhos

do Campo sobre sementes ouviu a
supervisora da Adapar Cristiane
Kruger, o gerente de Sanidade
Vegetal, Marcílio Araújo, e o assessor
da Seab, José Tarciso Fialho. 

 globoplay.globo.com

PORTAL RBJ - Matéria alerta

produtores de leite do Sudoeste
sobre a falta de silagem e ouve a
chefe do núcleo regional de
Francisco Beltrão, Denise
Adamchuk. rbj.com.br

A Nova Ferroeste, como é conhecido o projeto

ligando Maracajú (MS) ao Porto de Paranaguá,

poderá reduzir em 27% o custo das exportações. O

estudo preliminar de demanda e traçado foi

apresentado nesta segunda-feira (22) em Campo

Grande (MS). A expectativa é que a ferrovia, que terá

1.285 quilômetros de extensão, vá a leilão na Bolsa

de Valores até novembro. aen.pr.gov.br
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NA MÍDIA

A Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) acaba de atualizar o Sistema de

Informação de Saúde Animal Mundial, com o objetivo de disseminar, de forma

imediata, informações sobre surtos potencialmente devastadores. Por meio da OIE-

WAHIS, se pretende transparência maior sobre as doenças, com vistas ao

monitoramento e garantia de comércio internacional mais seguro. oie.int

JOVENS CRIAM STARTUPS NO CAMPO; PR, SP
E MG SÃO ESTADOS LÍDERES

OIE LANÇA PLATAFORMA COM INFORMAÇÕES IMEDIATAS SOBRE DOENÇAS

Os filhos de produtores rurais que saem do campo

para estudar e depois voltam para as fazendas,

também estão criando startups voltadas ao

agronegócio. Segundo pesquisa da Agtechgarage, as

startups voltadas para o campo se concentram em

São Paulo, Minas Gerais e Paraná. E a maioria oferece

serviços de suporte à agricultura de precisão, internet

das coisas (IoT) e gestão agrícola. cnnbrasil.com.br

NOVA FERROESTE DEVE REDUZIR EM 27%
O CUSTO BRASIL

Nesta segunda-feira (22), o Ministério da Agricultura,

Pecuária e Abastecimento anunciou uma nova

prorrogação no prazo de validade das Declarações

de Aptidão ao Pronaf (DAPs) devido à pandemia do

coronavírus. De acordo com a Portaria n° 121, será

prorrogada por 6 meses a vigência das declarações

com vencimento entre os dias 31 de março de 2021 e

30 de setembro de 2021. gov.br/agricultura
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