
CORONAVÍRUS

  NÚMEROS DO PARANÁ*:

         CONFIRMADOS: 1.626.852

         INTERNADOS: 56

         RECUPERADOS: 1.514.216

         ÓBITOS: 40.693

         VACINAS APLICADAS: 16.913.792
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RPC - Programa Caminhos do

Campo falou sobre as consequências
da estiagem no campo, com
entrevista do secretário Norberto
Ortigara. globoplay.globo.com

REUTERS - O chefe do Deral, Salatiel

Turra, comentou sobre a perda na
cultura de soja devido à seca.

agrolink.com.br 

PODER 360 - Site destaca pedido de

ajuda dos estados do Sul devido à
estiagem, com comentário do
secretário Norberto Ortigara.

poder360.com.br 

HOJE CENTRO SUL - Jornal registra

reunião de autoridades de Irati para
discutir ajuda a agricultores e cita a
chefe do núcleo, Adriana Baumel.
hojecentrosul.com.br

  
A safra de soja 2021/22 de Mato Grosso está sendo
afetada por uma nova doença, ainda sem explicação
por parte de produtores e pesquisadores. As vagens
apresentam boa qualidade por fora, mas, ao abri-las,
são observados grãos menores e avariados, em meio
a grãos bons. Os casos foram relatados, sobretudo,

no município de Sorriso. agrolink.com.br
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NOVA DOENÇA AFETA PRODUTIVIDADE DE
SOJA EM LAVOURAS DE MATO GROSSO

PARANÁ NÃO DEVE SER AFETADO POR
FORTE ONDA DE CALOR E TEMPO SECO
Uma onda de calor e tempo seco será intensificada
na Argentina e Uruguai entre 10 e 18 de janeiro e
deve ocasionar temperaturas elevadas. Os reflexos
serão sentidos no Rio Grande do Sul e no Paraguai. O
Simepar informou que a onda não será intensa no
Paraná, apesar da possibilidade de tempo mais
abafado. O Estado continuará com chuvas
irregulares, devido ao aquecimento atmosférico e
disponibilidade de umidade no ar. aen.pr.gov.br

De julho a dezembro de 2021, os produtores rurais
contrataram R$ 159,7 bilhões em crédito rural, uma
elevação de 30% comparado ao mesmo período da
safra anterior. Conforme levantamento do Mapa, o
maior aumento porcentual está na comercialização,

com 65%. Mas o número total de contratos caiu 7%,

sendo que nos investimentos essa redução foi de 15%.

agricultura.gov.br

CONTRATOS DE CRÉDITO AUMENTARAM
30% EM SEIS MESES DA SAFRA 2021/22

O presidente da República sancionou o projeto de lei
com incentivos à navegação costeira, chamado de BR
do Mar. Entre os vetos está a prorrogação de
incentivos fiscais para o setor portuário e a inclusão de
novos beneficiários. A medida visa flexibilizar regras
de afretamento de embarcações estrangeiras para
cabotagem. canalrural.com.br

PRESIDENTE SANCIONA PROJETO DA BR DO MAR
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