
CORONAVÍRUS

  NÚMEROS DO PARANÁ*:

         CONFIRMADOS: 1.580.652

         INTERNADOS: 144

         RECUPERADOS: 1.503.477

         ÓBITOS: 40.607

         VACINAS APLICADAS: 16.913.792

*Dados de 10/12. Devido à instabilidade nos
sites, os números não foram atualizados. 

RADIO EDUCADORA DV -
Alexandre Bianchini, da Seab, e 

 Arnildo Sganzerla, do IDR-Paraná

falam do Banco do Agricultor.

radioeducadora.dv.facebook 

NOW BOARDING- Site fala sobre o

projeto da Rota do Queijo e cita o

secretário Norberto Ortigara.

nowboarding.com.br 

TRIBUNA DE CIANORTE - Jornal

registra a presença de Cianorte na

Rota com entrevista de Ortigara.

tribunadecianorte.com.br

DIARIO DO SUDOESTE - Entrega de

carretas em Ortigueira com

presença de Leunira Tesser, de Pato

Branco. diariodosudoeste.com.br 
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As empresas chinesas passaram 10 anos fazendo

manobras ousadas para se tornarem os principais

players em energia solar. Agora, elas estão tentando

liderar o desenvolvimento da próxima grande

novidade em energia limpa: o hidrogênio. Os

principais fabricantes de energia solar aumentam a

produção de eletrolisadores, o equipamento

necessário para produzir hidrogênio verde,

apostando na transição para combustíveis com

baixo teor de carbono. bloomberglinea.com.br

O plantio da safra brasileira de soja 2021/22 atingiu

96% da área estimada, em comparação com 94%

uma semana antes e 95% no mesmo período do ano

passado, de acordo com a AgRural. O levantamento,

mostra Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Maranhão,

Tocantins, Piauí e Pará ainda com área a ser

semeada. No Paraná está a maior preocupação com

os efeitos do tempo quente e seco sobre as lavouras

do oeste do Estado. broadcast.com.br

GIGANTES SOLARES DA CHINA FAZEM OFERTA
PARA DOMINAR A ENERGIA DO HIDROGÊNIO

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento

e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados

aprovou projeto de lei que dá acesso preferencial

aos financiamentos do Programa de Incentivo à

Inovação Tecnológica na Produção Agropecuária

(Inovagro) às ferramentas tecnológicas de startups

do agronegócio. Mantido pelo BNDES, o Inovagro dá

financiamento para incorporação de inovações

tecnológicas no campo, com foco na melhoria da

gestão e da produtividade. camara.leg.br

COMISSÃO APROVA PRIORIDADE DE
FINANCIAMENTO PARA STARTUPS DO AGRO

PLANTIO NACIONAL DE SOJA ATINGE 96% DA
ÁREA; ALTA DE 2 PONTOS EM UMA SEMANA 

https://www.facebook.com/radioeducadoradv/videos/234667202082075/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
https://www.facebook.com/radioeducadoradv/videos/234667202082075/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
https://nowboarding.com.br/rota-do-queijo-parana/
https://nowboarding.com.br/rota-do-queijo-parana/
https://www.tribunadecianorte.com.br/ultimas-noticias/cianorte-adere-a-rota-do-queijo-e-amplia-agricultura-familiar/
https://diariodosudoeste.com.br/regiao/prefeitura-de-chopinzinho-entrega-carretas-a-produtores-rurais/
https://diariodosudoeste.com.br/regiao/prefeitura-de-chopinzinho-entrega-carretas-a-produtores-rurais/
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.bloomberglinea.com.br/2021/12/13/gigantes-solares-da-china-fazem-oferta-para-dominar-a-energia-do-hidrogenio/
http://broadcast.com.br/cadernos/agro/?id=UlZUMXdKV3JHVVMzSnBPb1pkVUoydz09
https://www.camara.leg.br/noticias/837718-comissao-aprova-prioridade-para-startups-do-agronegocio-em-programa-de-financiamento/

