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SECRETÁRIO REFORÇA A IMPORTÂNCIA
DA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NO AGRO

CORONAVÍRUS

O secretário Norberto Ortigara reforçou a
NÚMEROS DO PARANÁ*:
importância da tecnologia e da inovação como
CONFIRMADOS: 1.721.264
pilares modernos para se praticar boas agricultura e
pecuária. Ele falou na abertura do Superagro 2022,
INTERNADOS: 68
em Londrina. “Hoje é preciso refinar o conhecimento,
é preciso saber usar a agricultura de precisão ao
RECUPERADOS: 1.523.156
extremo, pois com isso poderemos fazer mais e
melhor com menos recursos”, salientou. Ele também
ÓBITOS: 40.727
destacou o desempenho do agro paranaense que
exportou US$ 15,15 bilhões em 2021, crescimento de
VACINAS APLICADAS: 17.857.761
13,9% em relação a 2020. agricultura.pr.gov.br

LOGÍSTICA TRAVOU EXPORTAÇÃO DE 3
MILHÕES DE SACAS DE CAFÉ DO BRASIL

Gargalos logísticos impediram que o Brasil
exportasse em 2021 aproximadamente 3 milhões de
sacas de 60 kg de café, o equivalente a US$ 465
milhões, afirmou o Conselho dos Exportadores de
Café do Brasil (Cecafé). Até novembro, a estimativa
era de 3,7 milhões de sacas, mas a melhora no fluxo
em dezembro levou à redução. broadcast.com.br

PROJEÇÃO DA CONAB É PRODUZIR
55,7 MILHÕES DE SACAS EM 2022

A primeira estimativa da safra de café em 2022, feita
pela Conab, aponta que a colheita deve ter aumento
de 16,8% em relação ao ano passado, ficando em
55,7 milhões de sacas de 60 kg. Em 2021, o volume
total de café produzido foi de 47.7 milhões de sacas.
O resultado previsto, entretanto, ainda está abaixo
do que foi colhido em 2020, quando a safra recorde
foi de 63,08 milhões de sacas de 60 kg. conab.gov.br
RELATÓRIO SEMANAL DE PLANTIO E COLHEITA
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

Informe Epidemiológico da Sesa em
18/01 www.saude.pr.gov.br

NA MÍDIA
DIÁRIO DO SUDOESTE Reportagem sobre a escassez de
chuva na região de Pato Branco
ouve o técnico do Deral Ivano
Carniel. diariodosudoeste.com.br
TV SUDOESTE - Programa TV
Rural fala de encontro de
lideranças e produtores com o
Ministério da Agricultura, em
Pato Branco, e da apresentação
feita pelo técnico do Deral Ivano
Carniel. tvsudoeste.youtube.
AQUI AGORA - Site reproduz
informação do Mapa de que
quatro municípios paranaenses
se destacam no agro e coloca
avaliação do secretário Norberto
Ortigara. aquiagora.net
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