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PLANTIO DA PRIMEIRA SAFRA DE MILHO
ENCERRA-SE FAVORECIDO PELO CLIMA

CORONAVÍRUS

PARANÁ TRABALHA PARA REDUZIR DERIVA
DE AGROTÓXICOS EM CULTURAS SENSÍVEIS

NA MÍDIA

As condições climáticas favoráveis possibilitaram
NÚMEROS DO PARANÁ:
que os produtores paranaenses de milho
CONFIRMADOS: 1.560.845
encerrassem o plantio da primeira safra 2021/22
nesta semana, com a lavoura apresentando bom
INTERNADOS: 287
desenvolvimento. A área estimada para a atual safra,
no Paraná, é de 423 mil hectares. Se não houver
RECUPERADOS: 1.483.829
alteração no cenário, a expectativa é que o Estado
ÓBITOS: 40.466
colha 4,1 milhões de toneladas do produto a partir
de janeiro, estendendo-se até abril. Em janeiro
VACINAS APLICADAS: 16.125.294
também inicia plantio da segunda safra. Esse é um
dos assuntos do Boletim Semanal de Conjuntura
Informe Epidemiológico da Sesa em
11/11/2021. saude.pr.gov.br
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

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.

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
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