
CORONAVÍRUS

  NÚMEROS DO PARANÁ:

         CONFIRMADOS: 1.560.845

         INTERNADOS: 287

         RECUPERADOS: 1.483.829

         ÓBITOS: 40.466

         VACINAS APLICADAS: 16.125.294

Informe Epidemiológico da Sesa em   

 11/11/2021. saude.pr.gov.br

CANAL RURAL-  Reportagem sobre

o gado purunã cita o pesquisador

José Moletta e Luís Fernando

Brondani, coordenador do

programa de bovinocultura de corte

do IDR-Paraná. canalrural.com.br

CANAL RURAL - A produção de

palmito no litoral paranaense é

tema de reportagem, com 

 entrevista de Sebastião Bellettini,

do IDR-Paraná. canalrural.com.br

OLHO ABERTO PR - O chefe do

núcleo da Seab em Laranjeirtas do

Sul, Valter Rodacki, participa de

entrega de caminhão ao município

de Marquinho. olhoabertopr.blospot

  
 

BOLETIM INFORMATIVO DA
ASSESSORIA DE IMPRENSA 

11 DE NOVEMBRO DE 2021 | EDIÇÃO 397

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

Newsletter da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento 

NA MÍDIA

 

CONAB PROJETA AUMENTO DE 14,7% NA
SAFRA 21/22; IBGE PREVÊ ALTA DE 7,8%
O Brasil deve produzir 289,8 milhões de toneladas de

grãos na safra 2021/22, que está em fase de plantio, o

que corresponde a aumento de 14,7% em

comparação com o ciclo anterior de 2020/21. Isso é o

que mostra o segundo levantamento de intenção de

plantio da Conab. Já o IBGE prevê 270,7 milhões de

toneladas no primeiro Prognóstico para a Safra

Agrícola. O aumento é de 7,8% sobre a safra anterior.

 

PLANTIO DA PRIMEIRA SAFRA DE MILHO
ENCERRA-SE FAVORECIDO PELO CLIMA
As condições climáticas favoráveis possibilitaram

que os produtores paranaenses de milho

encerrassem o plantio da primeira safra 2021/22

nesta semana, com a lavoura apresentando bom

desenvolvimento. A área estimada para a atual safra,

no Paraná, é de 423 mil hectares. Se não houver

alteração no cenário, a expectativa é que o Estado

colha 4,1 milhões de toneladas do produto a partir

de janeiro, estendendo-se até abril. Em janeiro

também inicia plantio da segunda safra. Esse é um

dos assuntos do Boletim Semanal de Conjuntura

Agropecuária. agricultura.pr.gov.br

O Paraná intensificou as ações integradas para

combate à deriva de agrotóxicos. Parte dos

resultados, além de orientações e metas dessa

iniciativa foram discutidos no evento online “Ação

Integrada de Coexistência entre Agricultura,

Apicultura, Meliponicultura e Sericicultura”, na

quarta-feira (10). O debate teve a participação de

representantes da Seab, IDR-Paraná, Adapar,

lideranças do setor e produtores. agricultura.pr.gov.br

PARANÁ TRABALHA PARA REDUZIR DERIVA
DE AGROTÓXICOS EM CULTURAS SENSÍVEIS

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-11/informe_epidemiologico_11_11_2021.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Saude-confirma-mais-1172-novos-casos-e-35-obitos-pela-Covid-19
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Sesa-confirma-1291-novos-casos-e-35-obitos-pela-Covid-19
https://www.canalrural.com.br/parana/puruna-disseminacao-parana/
https://www.canalrural.com.br/noticias/palmito-impulsiona-desenvolvimento-no-litoral-do-parana/
https://olhoabertopr.blogspot.com/2021/11/marquinhoprefeito-juninho-realizou.html?m=1
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.conab.gov.br/ultimas-noticias/4361-clima-favorece-semeadura-das-culturas-de-1-safra-e-producao-pode-chegar-a-289-8-milhoes-de-toneladas
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/32181-ibge-preve-safra-recorde-de-270-7-milhoes-de-toneladas-para-2022-com-alta-de-7-8-frente-a-2021
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Cultivo-de-tilapia-em-sistema-superintensivo-ganha-forca-no-Estado-e-chega-regiao-de
https://www.agricultura.pr.gov.br/Pagina/Conjuntura-Boletim-Semanal-422021
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Com-bom-desenvolvimento-plantio-da-primeira-safra-de-milho-esta-encerrado-no-Parana
https://www.youtube.com/watch?v=aYBJXwLZTsU
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Estado-trabalha-para-reduzir-deriva-de-agrotoxicos-em-culturas-sensiveis
https://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=116452&tit=Com-apoio-do-Estado-sistema-que-integra-lavoura-e-pecuaria-traz-beneficios-aos-produtores

