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CORONAVÍRUS

A Granja Colombari, que gera energia a partir do
NÚMEROS DO PARANÁ:
biogás desde 2006, em São Miguel do Iguaçu,
CONFIRMADOS: 1.466.567
formará uma microrrede de abastecimento para sua
propriedade e três outras unidades consumidoras
INTERNADOS: 897
vizinhas, ampliando a segurança energética no
campo. O projeto pioneiro de geração distribuída
RECUPERADOS: 1.375.998
tem parceria com a Copel e Itaipu. Por ele, a
ÓBITOS: 37.685
unidade geradora é isolada automaticamente se
houver falha no sistema da estatal, podendo
VACINAS APLICADAS:11.429.384
alimentar a área durante o período de contingência.
aen.pr.gov.br
Informe Epidemiológico da Sesa em

MILHO É PRINCIPAL RESPONSÁVEL PELA BAIXA
EM PREVISÕES NACIONAIS DA SAFRA DE GRÃOS

A safra nacional de grãos fecha o ciclo com um
volume estimado de 252,3 milhões de toneladas,
redução de 1,8% sobre a safra passada. Os números
foram apresentados nesta quinta-feira (09) no
último Levantamento da Safra de Grãos 2020/21
divulgado pela Conab. O IBGE também divulgou o
Levantamento Sistemático da Produção Agrícola de
agosto, com previsão de 251,7 milhões de toneladas,
queda de 1% sobre o ano anterior. Em ambos, o
milho foi o principal responsável pelas baixas,
enquanto a soja apresentou bom desempenho.

ALTA NAS IMPORTAÇÕES, SOBRETUDO DE
FERTILIZANTES, IMPULSIONA OS PORTOS

Os portos do Paraná movimentaram 39.253.267
toneladas de carga de janeiro a agosto. A alta nas
importações - destaque para fertilizantes - é o
motor. Em exportações, houve queda de 8%,
puxada por commodities agrícolas. Nos oito meses,
23.408.075 toneladas foram exportadas pelos
terminais paranaenses. No mesmo período do ano
passado, foram 25.465.457 toneladas. aen.pr.gov.br
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NA MÍDIA
CBN CASCAVEL - Emissora fala

sobre a ocorrência de casos de
"vaca louca" em MG e MT com
entrevista do secretário Norberto
Ortigara. cbncascaveloficial.com.br
TRIBUNA DO INTERIOR -

Reportagem sobre o programa
Inclusão Produtiva Solidária e
conversa com o técnico do IDRParaná em Barbosa Ferraz, Marcos
Brito. tribunadointerior.com.br
CORREIO DOS CAMPOS - Jornal

fala de encontro na prefeitura de
Tibagi e cita o chefe do núcleo
regional em Ponta Grossa, Marcelo
Hupalo, e as técnicas do IDRParaná Luciane Porfírio e Terezinha
Sandri. correiodoscampos.com.br

Instagram:@seabparana Facebook.com/seabpr Contato: imprensa@seab.pr.gov.br

