
CORONAVÍRUS

  NÚMEROS DO PARANÁ*:

         CONFIRMADOS: 1.599.466

         INTERNADOS: 41

         RECUPERADOS: 1.512.356

         ÓBITOS: 40.679

         VACINAS APLICADAS: 16.913.792
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A REDE - Site falou da  boa safra de

inverno nos Campos Gerais e
entrevistou o economista do Deral
Luiz Alberto Vantroba. a.rede.info 

RIC - Programa RIC Rural tratou da

deriva de agrotóxicos em cultivo de
uva com participação do agrônomo
Eduardo Agostinho dos Santos, do
IDR-Paraná. ricrural.youtube.com

CLICK PETRÓLEO E GÁS - Site
destaca o programa EnergiaPR
como alternativa para reduzir custos.
clickpetroleoegas.com.br

CANAL DO BOI - O secretário

Norberto Ortigara fala sobre os
efeitos da estiagem na produção
agrícola do Paraná no programa
Agricultura BR. sba1.com

  

O Brasil encerrou 2021 com embarque de 86,63
milhões de toneladas de soja, ante 82,3 milhões no
ano anterior, um novo recorde para o País, enquanto
as vendas externas de milho despencaram. As
informações constam do Relatório Anual da
Associação Nacional dos Exportadores de Cereais. O
recorde anterior foi alcançado em 2018, quando o
Brasil exportou 83,78 milhões de toneladas de soja.

reuters.noticias.r7.com.br
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BRASIL BATEU RECORDE EM EXPORTAÇÃO DE
SOJA EM 2021, COM 86,63 MILHÕES DE TON.

FAZENDAS VERTICAIS TRIPLICARÃO
O MERCADO ATÉ 2026, DIZ ESTUDO
As fazendas verticais vão mais que triplicar seu
mercado de US$ 3,1 bilhões, em 2021, para US$ 9,7
bilhões em 2026, segundo a consultoria
MarketandMarkets. Apesar da redução em 2020, por
conta da covid-19, o setor começou a se recuperar.
Entre os sistemas de produção, se destacam
hidroponia e aeroponia. canalrural.com.br

Nesta quinta-feira (06) e na sexta-feira (07), não
haverá edições do Boletim Informativo, em razão de
férias e viagem a trabalho dos responsáveis.

AVISO

A crise hídrica, que se estende de forma mais severa
desde meados de 2019, somada à temperatura
ambiente e de solo excessivamente elevada, ampliou a
estimativa de perdas para o agro do Estado.

Levantamento preliminar aponta que o valor nas três
principais culturas do período – soja, milho e feijão -

está em torno de R$ 24 bilhões, com tendência de
aumento. No final do mês, o Deral deve consolidar os
números e dimensionar melhor o prejuízo nas regiões.
O relatório deve mostrar redução também em lavouras
como batata, tabaco e frutas. agricultura.pr.gov.br

PERDAS NA AGRICULTURA POR ESTIAGEM
DEVEM ULTRAPASSAR R$ 24 BILHÕES
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https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://d.arede.info/agronegocio/405670/regiao-teve-a-maior-safra-de-inverno-dos-ultimos-anos
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