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PREÇOS DA SOJA PARA PRODUTOR
PARANAENSE CONTINUAM EM ALTA

Os preços da soja para o produtor paranaense
continuam em patamares altos. Essa tendência é
observada há tempos. Nos últimos cinco anos, a
valorização chegou a 155%. No comparativo entre os
meses de julho do ano passado e agora, o acréscimo
foi de 53,5%. A análise é um dos assuntos do Boletim
Semanal de Conjuntura Agropecuária, preparado
pelo Deral. agricultura.pr.gov.br

CORONAVÍRUS
NÚMEROS DO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 1.402.965
INTERNADOS: 1.096
RECUPERADOS: 1.304.004

ÓBITOS: 35.961
VACINADOS: 6.348.412
Informe Epidemiológico da Sesa em
12/08/2021. saude.pr.gov.br

NA MÍDIA
AGRO MAIS - O agrônomo Carlos

WEBINAR APRESENTA DADOS DA AGRICULTURA Salvador falou sobre os reflexos da
geada na produção de alho. A partir
FAMILIAR COM APOIO DO COOPERA PARANÁ
O Governo do Estado estuda aperfeiçoar as diretrizes
das políticas públicas para atender ao
cooperativismo da agricultura familiar. O assunto foi
debatido em um webinar nesta quinta-feira (12), que
reuniu órgãos regionais, nacionais e internacionais
para a divulgação de uma pesquisa desenvolvida
com base em dados das cooperativas e associações
no âmbito do Coopera Paraná. agricultura.pr.gov.br

PARANÁ INAUGURA TECNOLOGIA 5G NO AGRO

A tecnologia das telecomunicações vive um
momento de expansão e o Paraná participa de
projeto-piloto promovido pelo Ministério das
Comunicações. Em evento em Londrina, foram
apresentadas soluções para o agronegócio, que se
beneficiará da tecnologia 5G. agricultura.pr.gov.br

de 8m42 agromais.youtube

RADIO VERDES LAGOS - O chefe

do núcleo de Dois Vizinhos foi
ouvido sobre vários temas do agro.
verdeslagos.facebook
O PARANA - Jornal destaca o

estímulo para plantio de milho na
primavera e ouve o secretário
Norberto Ortigara. oparana.com.br
JORNAL DO OESTE - Ivan Raupp,

coordenador da Mesorregião Oeste
do IDR-Paraná, falou das políticas
de apoio à piscicultura.
jornaldooeste.com.br
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