26 DE AGOSTO DE 2021 | EDIÇÃO 349

BOLETIM INFORMATIVO DA
ASSESSORIA DE IMPRENSA
Newsletter da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento
SAFRA DE VERÃO DEVE TER AUMENTO DE
9% E MAIOR ÁREA DE SOJA DA HISTÓRIA

CORONAVÍRUS

A primeira projeção para a safra de verão 2021/22,
NÚMEROS DO PARANÁ:
divulgada nesta quinta-feira (26) pelo Deral aponta
um crescimento de 9% em relação ao produzido no
CONFIRMADOS: 1.443.521
mesmo período do ciclo anterior. A previsão é que
INTERNADOS: 1.074
sejam produzidas 25.509.900 toneladas em 6,2
milhões de hectares contra 23.301.770 em 6,1 milhões
RECUPERADOS: 1.349.628
de hectares na safra 2020/21. Há expectativa de
redução na área de feijão, mas crescimento em
ÓBITOS: 37.062
milho e soja. Para esta, a previsão é de 5,6 milhões
de hectares, a maior da história. agricultura.pr.gov.br
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DERAL PREVÊ MAIS REDUÇÃO NA PRODUÇÃO
DE MILHO E TRIGO PARA A SEGUNDA SAFRA

O Deral reduziu novamente a previsão de produção
de milho e de trigo da segunda safra 2020/21. A
nova estimativa é de que sejam produzidos 5,9
milhões de toneladas de milho, redução de 186 mil
toneladas em relação ao que se previa em julho. A
perda é de 8,7 milhões em relação à projeção inicial.
No trigo, houve baixa de 3,9 milhões de toneladas,
em julho, para 3,7 milhões agora, ainda superior aos
3,2 milhões de toneladas da safra anterior.
agricultura.pr.gov.br

Informe Epidemiológico da Sesa em
26/08/2021. saude.pr.gov.br

NA MÍDIA
CBN - Emissora em Curitiba

entrevistou o coordenador do
programa RenovaPR sobre os
benefícios oferecidos aos produtores
rurais. cbncuritiba.com
GAZETA DE TOLEDO - Jornal fala

de projeto desenvolvido por

SEAGRI APRESENTA PROGRAMAS A PREFEITOS E
pesquisadores do IDR-Paraná e da
SECRETÁRIOS DA COMCAM
Universidade Tecnológica Federal do
O Encontro Regional de Prefeitos e Secretários
Paraná, com objetivo de desenvolver
Municipais da Agricultura, realizado nesta quintaum sistema de sensores para
feira (26), em Campo Mourão, reuniu lideranças para
animais. gazetadetoledo.com.br
apresentação dos programas do Sistema Estadual de
Agricultura (Seagri) e lançamento regional do
O PARANÁ - Jornal fez reportagem
“Manual do Secretário”. O evento foi organizado pela sobre o Show Rural de Inverno, com
Comunidade dos Municípios da Região de Campo
entrevista do extensionista do IDRParaná Endrigo Antonio de Carvalho.
Mourão (Comcam) em parceria com o IDR-Paraná.
oparaná,com.br
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