
CORONAVÍRUS

  NÚMEROS DO PARANÁ*:

         CONFIRMADOS: 1.758.767

         INTERNADOS: 76

         RECUPERADOS: 1.528.847

         ÓBITOS: 40.730

         VACINAS APLICADAS: 17.857.761

Informe Epidemiológico da Sesa em 

 20/01 www.saude.pr.gov.br

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

TERRA E NEGÓCIOS - Site fala da

abertura do Superagro 2022, em
Londrina, e cita trechos do discurso
do secretário Norberto Ortigara.

terraenegocios.com.br 

COOPAVEL - Site da cooperativa de

Cascavel veicula vídeo do secretário
falando sobre o Show Rural, que se
realiza em fevereiro.

coopavel.youtube.com 

ISTOÉ DINHEIRO - Revista reproduz

entrevista do analista de milho do
Deral, Edmar Gervásio, à Reuters.
istoedinheiro.com.br

TAROBÁ - Emissora comenta as

chuvas na região de Londrina, com
participação da agrometeorologista
do IDR-Paraná Heverly Morais.
tarobanews.com.br

  

O Paraná se manteve como principal produtor
nacional de mel, com 7.844 toneladas em 2020, o
que representa 15,2% da produção nacional, de
acordo com a PPM, do IBGE. A atividade é
importante na geração de emprego e renda,

diversificação da propriedade e nos benefícios
sociais e ecológicos. O Boletim de Conjuntura
Agropecuária explora o tema. agricultura.pr.gov.br
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PARANÁ MANTÉM A LIDERANÇA
NACIONAL NA PRODUÇÃO DE MEL

O governo do Estado lançou nesta quinta-feira um
programa para a instalação de colmeias de abelhas
nativas sem ferrão nos parques urbanos. A ação faz
parte do Poliniza Paraná, que quer espalhar para 398
municípios os Jardins de Mel idealizados em
Curitiba. O foco é ter as colmeias como ferramenta
de educação ambiental. Até agora, foram assinados
convênios com 17 municípios. agricultura.pr.gov.br

GOVERNO VAI COLOCAR ABELHAS
SEM FERRÃO EM PARQUES URBANOS

O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos
(USDA) reduziu a projeção para a produção de soja no
Brasil, de 145 milhões para 136 milhões de toneladas.
O rendimento médio foi estimado em 3,391 toneladas
por hectare. Quanto às exportações, o USDA reduziu
de 92 milhões para 88 milhões de toneladas, queda
de 0,56% ante a safra anterior. broadcast.com.br

USDA REDUZ ESTIMATIVA DA SAFRA DE SOJA
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