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MAPA E ESTADO AVALIAM EFEITOS DA
ESTIAGEM; PERDAS SOMAM R$ 25,6 BI
Um relatório atualizado do Deral estima prejuízo
prévio de R$ 25,6 bilhões na safra de grãos em
2021/22, em razão da estiagem que atinge o Estado
de forma severa desde 2019. O levantamento foi
entregue nesta quinta-feira à ministra da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza
Cristina, que visitou o Oeste para acompanhar a
situação dos produtores afetados pela crise hídrica.
“O quadro de hoje é grave, podendo evoluir para
uma situação de piora”, disse o secretário Norberto
Ortigara, que acompanhou a ministra e o vicegovernador Darci Piana. agricultura.pr.gov.br

CORONAVÍRUS
NÚMEROS DO PARANÁ*:

CONFIRMADOS: 1.661.136
INTERNADOS: 67
RECUPERADOS: 1.518.213
ÓBITOS: 40.706
VACINAS APLICADAS: 16.913.792

Informe Epidemiológico da Sesa em
"SITUAÇÃO DEVASTADORA", DIZ DIRETOR DO MAPA 13/01 www.saude.pr.gov.br

As perdas verificadas em lavouras do Oeste do
Paraná atingem, na maioria dos casos, mais de 70%
das plantações. "A situação é devastadora", disse o
diretor de Gestão de Risco da Secretaria de Política
Agrícola do Ministério da Agricultura, Pedro Loyola.
Há preocupação, ainda, de cadeias produtivas que
atuam no Paraná e dependem dos grãos para
alimentação animal, como pecuária leiteira e de
corte, suinocultura e avicultura, que preveem mais
aumento nos custos de produção. O Mapa pediu
agilidade nas avaliações. broadcast.com.br

COLHEITA DE UVA JÁ COMEÇOU NO PARANÁ,
6.º MAIOR PRODUTOR DA FRUTA NO BRASIL
Os produtores de uva do Paraná já trabalham na
colheita da fruta, cuja atividade se estende de
janeiro a março, dependendo da região e da cultivar.
O Estado é o sexto produtor nacional dessa que é a
quinta fruta mais produzida no mundo. No Paraná,
foram colhidas 53,2 mil toneladas em 3,6 mil
hectares em 2020. Esse é um dos temas abordados
no primeiro Boletim Semanal de Conjuntura
Agropecuária de 2022. agricultura.pr.gov.br

NA MÍDIA
O PARANÁ - Jornal fala de focos de
raiva bovina e entrevista a veterinária
da Adapar em Cascavel Luciana
Riboldi. oparana.com.br
O PRESENTE- Os problemas
causados pela estiagem em lavouras
no oeste são comentados, entre
outros, pelo chefe do Núcleo de
Toledo, Paulo Salesse.
opresente.com
REDE SUL DE NOTÍCIAS - Site fala
de inauguração de unidade
multigrãos em Entre Rios e conversa
com o secretário Norberto Ortigara.
redesuldenoticias.com.br
GLOBO RURAL - Reportagem sobre
prejuízos nas lavouras traz
depoimento do chefe do Deral,
Salatiel Turra. revistagloborural.com
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