
CORONAVÍRUS

  NÚMEROS DO PARANÁ:

         CONFIRMADOS: 1.572.312 

         INTERNADOS: 164

         RECUPERADOS: 1.495.025

         ÓBITOS: 40.563

         VACINAS APLICADAS: 16.629.027

Informe Epidemiológico da Sesa em   

 29/11/2021. saude.pr.gov.br

RPC - O agrônomo do IDR-Paraná

Maghnom Henrique Melo foi

entrevistado no Caminhos do

Campo sobre o feijão. g1.globo.com

RPC - O mesmo programa ouviu o

coordenador do RenovaPR, Herlon

de Almeida, sobre o uso da energia

renovável no campo. g1.globo.com

ISTOÉ DINHEIRO - O economista do

Deral Marcelo Garrido foi ouvido

sobre a previsão de safra de soja.

istoedinheiro.com.br

TRIBUNA DA REGIÃO - O gerente

do IDR-Paraná na região de Quarto

Centenário, José Aloísio Basaglia,

falou do RenovaPR em evento na

Câmara. tribunadaregiao.com.br
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O plantio da safra de soja 2021/22 do Brasil segue

avançando rápido e já alcançou os 90,6% da área

total esperada, até a última sexta-feira (26). Na

semana anterior, o índice estava em 84,2%. Com isso

o plantio está mais avançado que em igual período

do ano passado (83,3%) e acima da média de cinco

anos para o período (85,7%). agrolink.com.br

GOVERNO AUTORIZA MAIS R$ 10 MILHÕES
PARA MELHORIAS NAS ESTRADAS RURAIS
O governador Carlos Massa Ratinho Junior liberou,

nesta segunda-feira (29), R$ 10,08 milhões para a

pavimentação de estradas rurais em oito municípios

paranaenses. O investimento faz parte do programa

Estradas Rurais, coordenado pela Seab, que

promove a pavimentação das vias para aumentar a

competitividade da agroindústria e melhorar a

qualidade de vida na região. Foram beneficiados 

 Atalaia, Porto Rico. Boa Esperança, Borrazópolis,

Jaguariaíva, Lindoeste, Turvo e Coronel Domingos

Soares. agricultura.pr.gov.br

COM MAIS DE 90%, PLANTIO DA SOJA NO
BRASIL É O MAIS RÁPIDO EM CINCO ANOS

ESTUDO MOSTRA QUE ALGA REDUZ EM MAIS
DE 90% GÁS METANO EMITIDO PELO GADO
A startup norte-americana Symbrosia recebeu
aporte de US$ 2 milhões do MIT para ampliar os
estudos e desnvolvimento de suplemento alimentar
bovino a partir da transformação da alga vermelha,

que gosta de águas tropicais ou temperadas
quentes. Uma pesquisa mostrou que substituir
apenas 0,4% da ração de uma vaca por A. taxiformis
reduz a quantidade de metano que o animal emite
em mais de 90%. O metano é 34 vezes mais potente
do que o dióxido de carbono quando se trata de
contribuir para a mudança climática. forbes.com.br

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-11/informe_epidemiologico_29_11_2021_-_copy.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-11/informe_epidemiologico_26_11_2021.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Saude-confirma-797-novos-casos-e-10-obitos-pela-Covid-19
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Estado-registra-641-novos-casos-e-13-obitos-pela-Covid-19
https://g1.globo.com/pr/parana/caminhos-do-campo/noticia/2021/11/28/safra-do-feijao-no-parana-tera-queda-de-8percent-na-area-de-plantio-diz-estimativa-do-deral.ghtml
https://g1.globo.com/pr/parana/caminhos-do-campo/noticia/2021/11/28/uso-de-fontes-de-energia-renovaveis-faz-produtores-rurais-economizarem-no-parana.ghtml
https://www.istoedinheiro.com.br/parana-eleva-previsao-de/
https://tribunadaregiao.com.br/noticias/artigo/acoes-da-secretaria-de-agricultura-foi-tema-de-reuniao-em-q-centenario
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.agrolink.com.br/noticias/plantio-de-soja-e-o-mais-rapido-em-cinco-anos_459067.html
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Governo-autoriza-R-10-milhoes-para-pavimentacao-de-estradas-rurais-em-oito-municipios
https://forbes.com.br/forbesagro/2021/11/gado-alimentado-com-algas-marinhas-se-torna-90-menos-gasoso-e-isso-e-bom-para-o-planeta/

