
CORONAVÍRUS

  NÚMEROS DO PARANÁ*:

         CONFIRMADOS: 1.636.220

         INTERNADOS: 54

         RECUPERADOS: 1.515.319

         ÓBITOS: 40.698

         VACINAS APLICADAS: 16.913.792

Informe Epidemiológico da Sesa em 

 11/01 www.saude.pr.gov.br

Instagram:@seabparana  Facebook.com/seabpr   Contato: imprensa@seab.pr.gov.br 

RIC - Programa RIC Rural fala dos 50

anos da Ocepar, com entrevista do
secretário Norberto Ortigara. A partir
de 21m45. ricrural.youtube.com

METSUL - Site de informações

meteorológicas  trata dos contrastes
climáticos no Brasil e cita o
secretário da Agricultura, Norberto
Ortigara. metsul.com 

CBN LONDRINA - As possíveis
chuvas de janeiro na região de
Londrina foram assunto para a
agrometeorologista do IDR-Paraná
Heverly Morais. cbnlondrina.com

UMUARAMA ILUSTRADO - Jornal

fala do decreto de emergência em
Umuarama e entrevista o agrônomo
do Deral Antônio Carlos Fávaro.

ilustrado.com.br 

  
As exportações de cachaça cresceram em valor e
volume em 2021. A variação percentual do último
ano, no comparativo com 2020, apresentou
crescimento de 38,39 % em valor e 29,52% em
volume. Isso aponta para recuperação do setor que,

em 2020, teve queda de 23,9% em volume, em
relação a 2019. O Paraná é o quarto exportador em
valor, com US$ 1,23 milhão, e o terceiro em volume,

com 1,15 milhão de litros. canalrural.com.br
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EXPORTAÇÕES DE CACHAÇA BRASILEIRA
CRESCEM; PR É O TERCEIRO EM VOLUME

CONAB E IBGE MANTÊM A PROJEÇÃO
PARA RECORDE EM SAFRA DE GRÃOS
A produção de grãos no Brasil, na safra 2021/22, deve
atingir 284,39 milhões de toneladas, um incremento
de 12,5%, ou 32 milhões de toneladas a mais, em
comparação com 2020/21. Os números que mantêm
recorde de safra são do quarto levantamento da
Conab. Já o último Prognóstico da Produção
Agrícola, do IBGE, aponta 277,1 milhões de toneladas,
um salto de 9,4% em relação ao resultado de 2021. 

O Paraná pode se tornar a principal cadeia produtiva
de hidrogênio verde do País, a partir da implantação
de uma rede, com participação do poder público e do
setor produtivo. O projeto foi apresentado ao governo
pela diretoria do Parque Tecnológico de Itaipu (PTI),
pioneiro na produção do insumo de forma
experimental. O hidrogênio pode ser utilizado em
refinarias, na agroindústria, em siderúrgicas e,

principalmente, na produção de fertilizantes.
aen.pr.gov.br

PARANÁ ESTUDA ESTRUTURAR REDE PARA
LIDERAR A CADEIA DE HIDROGÊNIO VERDE

Está disponível no site da Seab o relatório de plantio
e colheita, que mostra a evolução nas lavouras de
batata, feijão, milho e soja. agricultura.pr.gov.br

RELATÓRIO SEMANAL DE PLANTIO E COLHEITA

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2022-01/informe_epidemiologico_11_01_2022.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Parana-soma-1636220-casos-e-40698-obitos-pela-Covid-19
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.youtube.com/watch?v=4_pQalkwBKs
https://metsul.com/um-pais-dividido-pela-chuva/
https://metsul.com/um-pais-dividido-pela-chuva/
https://cbnlondrina.com.br/materias/janeiro-deve-ser-de-chuvas-mais-consistentes-na-regiao-e-volume-pode-alcancar-media-historica-para-periodo
https://ilustrado.com.br/regiao-de-umuarama-segue-decreto-estadual-de-emergencia-devido-a-estiagem/
https://www.canalrural.com.br/agronegocio/exportacao-de-cachaca-do-brasil-cresce-quase-40-em-valor/
https://www.conab.gov.br/ultimas-noticias/4464-soja-e-trigo-garantem-aumento-na-producao-nacional-de-graos
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/32721-ibge-preve-safra-recorde-de-277-1-milhoes-de-toneladas-para-2022
https://www.aen.pr.gov.br/Noticia/Parana-pode-estruturar-rede-para-liderar-cadeia-produtiva-de-hidrogenio-verde
https://www.agricultura.pr.gov.br/system/files/publico/Safras/plantio_colheita.pdf

