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PR INVESTE EM PROGRAMAS PARA TORNAR
O AGRO CADA VEZ MAIS SUSTENTÁVEL

CORONAVÍRUS

A Conferência das Nações Unidas sobre Mudança
NÚMEROS DO PARANÁ:
Climática (COP 26), que acontecerá de 31 de outubro
CONFIRMADOS: 1.544.975
a 12 de novembro, em Glasgow, na Escócia, tem tudo
a ver com a agropecuária de ontem, de hoje e,
INTERNADOS: 362
sobretudo, do amanhã. No Brasil, ela foi precedida
por metas estabelecidas no Programa ABC para o
RECUPERADOS: 1.469.757
decênio 2010/2020, complementado agora, na
ÓBITOS: 40.242
proposta do ABC+, com novas estratégias para
reduzir emissões de carbono até 2030. O agro
VACINAS APLICADAS: 15.270.061
paranaense tem contribuído com ações e programas
em prol da sustentabilidade. agricultura.pr.gov.br
Informe Epidemiológico da Sesa em
28/10/2021. saude.pr.gov.br
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resumo das informações do relatório
mensal da estimativa de safra no
estado e citou o analista do Deral
Edmar Gervásio. istoedinheiro.com.br

ESTUDO BUSCA INOVAR
CONDUÇÃO DE MACIEIRAS

Aumentar a produção por área,
facilitar a mecanização dos tratos
O relatório mensal divulgado nesta quinta-feira (28) culturais e da colheita, acrescentar
pelo Deral, da Secretaria de Estado da Agricultura e mais qualidade aos frutos e
reduzir custos. Com esses
do Abastecimento, indica que o Paraná produzirá
objetivos, há mais de dois anos
25,37 milhões de toneladas de grãos na safra de
pesquisadores do IDR-Paraná
verão 2021/2022, em uma área de 6,2 milhões de
hectares. Se as estimativas se confirmarem, o volume avaliam técnicas alternativas de
condução de macieiras na
será 9% superior ao atingido na safra passada,
enquanto a área é 1% maior. Também foi publicado unidade de pesquisa de Palmas,
no Sul do Estado.
hoje o Boletim Semanal de Conjuntura
idrparana.pr.gov.br
Agropecuária. agricultura.pr.gov.br

PARANÁ DEVE PRODUZIR 25,37 MILHÕES DE
TONELADAS DE GRÃOS NA SAFRA DE VERÃO
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