
CORONAVÍRUS

 NÚMEROS DO PARANÁ:

          CONFIRMADOS: 1.026.423

          INTERNADOS: 2.458

          RECUPERADOS: 719.612

          ÓBITOS: 24.714

          VACINADOS: 2.166.527

Informe Epidemiológico da Sesa em
18/05/2021. saude.pr.gov.br

 

 

A Argentina anunciou suspensão por 30 dias das

exportações de carnes bovinas, por alta nos preços e

temor pela inflação. O governo analisa outras

medidas para tentar reduzir o período. A Argentina é

a sexta maior produtora de carne bovina e foi em

2020 o quinto maior exportador. moneytimes.com.br

NOTÍCIAS AGRÍCOLAS – Matéria 

 aborda estudo sobre o enfezamento

do milho  e entrevista o fiscal

agropecuário da Adapar Anderson

Lemiska. noticiasagricolas.com.br

REUTERS - O analista do Deral

Edmar Gervásio concedeu entrevista

sobre a safra de milho. A reportagem

foi reproduzida em vários sites.

ricmais.com.br
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IDR-PARANÁ ENTREGA CAPRINOS COM
GENÉTICA SUPERIOR NO SUDOESTE
O IDR-Paraná entregou 60 reprodutores caprinos

com genética superior, das raças Boer e

Anglonubiana, a produtores da região de Pato

Branco. A ação é do Programa de Estruturação das

Cadeias Produtivas de Ovinos e Caprinos do Governo

do Estado. O repasse foi feito pelo Polo de Pesquisa e

Inovação do Instituto. idrparana.pr.gov.br

TEMOR COM A INFLAÇÃO FAZ A ARGENTINA
SUSPENDER EXPORTAÇÃO DE CARNE BOVINA RELATÓRIO SEMANAL DE

PLANTIO E COLHEITA
Está disponível o relatório

semanal de plantio e colheita,

que mostra a evolução das

lavouras de batata, café, feijão,

milho e trigo. agricultura.pr.gov.br

EVENTO NESTA QUARTA DEBATE SERICICULTURA 
Nesta quarta-feira (19), a partir das 9 horas, acontece

o seminário online "Ações integradas de combate à

deriva de agrotóxicos na sericicultura". A ação é do

Seagri com apoio da Abraseda e demais entidades

do setor. O acesso pode ser feito pelo link

https://bit.ly/33zfBOl

ADAPAR INTENSIFICA AÇÕES CONTRA PLANTAS
DANINHAS RESISTENTES A HERBICIDAS
A Adapar está intensificando as ações de defesa

sanitária vegetal para mitigar o impacto de plantas

daninhas resistentes a herbicidas sobre a agricultura.

Dados do Sistema de Monitoramento do Comércio e

Uso de Agrotóxicos (Siagro) e da Agência mostram

que entre 2018 e 2020 houve um aumento de 19,60%

no uso de herbicidas no Estado, o que pode indicar

que os casos de plantas daninhas resistentes têm se

intensificado nos últimos anos. aen.pr.gov.br
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