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DIGITAL AGRO REÚNE ESPECIALISTAS PARA FALAR
DA MODERNIZAÇÃO DO SETOR AGROPECUÁRIO

O governador Carlos Massa Ratinho Junior e o
secretário Norberto Ortigara participaram do Digital
Agro 2021, na noite desta segunda-feira (21). A
modernização do agronegócio por meio da inovação
e dos avanços tecnológicos é um dos temas
discutidos no evento promovido pela Cooperativa
Agroindustrial Frísia e que se estende até quinta-feira
(15). agricultura.pr.gov.br

PROGRAMA DE HORTAS TRANSFORMA ÁREAS
SOB LINHA DE ENERGIA EM LOCAL PRODUTIVO

O Programa Cultivar Energia, da Copel, já acumula
sete hortas comunitárias espalhadas pelo Paraná,
com previsão de implantar mais cinco ainda este
ano. Pelo menos 270 famílias são diretamente
beneficiadas pela iniciativa, que consiste no plantio
de hortas comunitárias sob linhas de alta, média e
baixa tensão da companhia, permitindo uso seguro
e nobre dessas áreas. aen.pr.gov.br

PRODUÇÃO DE SOJA NA CHINA CRESCE
UM PARAGUAI EM QUATRO SAFRAS

A produção de soja na China pulou de 12,9 milhões
de toneladas há quatro safras para 19,6 milhões no
ciclo 20/21, pouca coisa a menos da metade do
ofertado pela Argentina. Quase um Paraguai de
crescimento, que tem mais terras e climas aptos,
além de cultivares comuns aos dois grandes
produtores mundiais, os brasileiros e argentinos.
moneytimes.com.br

RELATÓRIO SEMANAL DE PLANTIO E COLHEITA
Está disponível no site da Secretaria o relatório
semanal de plantio e colheita, que mostra a
evolução das lavouras de batata, café, cevada,
feijão, milho e trigo. agricultura.pr.gov.br

CORONAVÍRUS
NÚMEROS DO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 1.323.845
INTERNADOS: 1.712
RECUPERADOS: 946.998

ÓBITOS: 32.779
VACINADOS: 5.113.053
Informe Epidemiológico da Sesa em
13/07/2021. saude.pr.gov.br

NA MÍDIA
AGRO MAIS - O analista de milho do
Deral, Edmar Gervásio, fala sobre
impacto das geadas no programa De
Olho no Clima. A partir de 11m25.
youtube.com
RBJ - A estimativa de perda de
milho no Sudoeste é comentada
pelo técnico agrícola da Seab
Antoninho Fontanela. rbj.com.br
FOLHA DE LONDRINA Reportagem trata da cultura do
arroz no Paraná e ouve o agrônomo
do IDR-Paraná Ricardo Domingues.
folhadelondrina.com.br
TERRA - Site comentou sobre o frio
do final de junho em conversa com
Dimas Soares Júnior, do IDR-Paraná.
terra.com.br
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