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CLIMA AJUDA E COLHEITAS DA SOJA E DO
MILHO GANHAM VELOCIDADE NO PARANÁ
As condições climáticas têm auxiliado os produtores
nestas primeiras semanas de 2022 e as colheitas de
soja e milho, dois dos principais grãos produzidos no
Paraná, avançam em velocidade superior à
registrada no mesmo período do ano passado,
registra o Boletim Semanal de Agropecuária. No
caso da soja, já foram colhidos 21% do total, 18
pontos porcentuais a mais que em 2021. No milho, a
colheita está em 26% da área, cinco pontos a mais.
agricultura.pr.gov.br

SEAB E IDR-PARANÁ AUXILIAM CONAB EM
LEVANTAMENTO INÉDITO DA SAFRA DE SOJA

Uma pesquisa inédita da Conab sobre as condições
das lavouras de soja contou com apoio do Deral e
do IDR-Paraná. O objetivo é analisar a produtividade
da oleaginosa em estados que apresentaram quebra
de safra de forma objetiva em locais selecionados
aleatoriamente, com apoio de instituições do setor.
Apenas no Paraná, os técnicos visitaram 385 pontos.
Também participam os demais estados do Sul e
Mato Grosso do Sul. agricultura.pr.gov.br

CORONAVÍRUS
NÚMEROS DO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 2.233.073
INTERNADOS: 173
RECUPERADOS: 1.760.723
ÓBITOS: 41.698
VACINAS APLICADAS: 21.190.855
Informe Epidemiológico da Sesa em
17/02 www.saude.pr.gov.br

NA MÍDIA
PARANÁ CENTRO - Jornal registra
a nomeação de Alini Tachi Machado
como nova gerente do IDR-Paraná
na regional de Ivaiporã.
paranacentro.com.br

TV PARANÁ TURISMO - O
secretário Norberto Ortigara faz
balanço da agropecuária em 2021 e
INTELBRAS COMPRA EMPRESA CATARINENSE PARA aponta perspectivas para o ano de
SE TORNAR REFERÊNCIA EM ENERGIA SOLAR NO BR 2022. A partir de 10m25.
agrotur.youtube.

Na maior aquisição de sua história e com a ambição
de se tornar referência em energia solar, a Intelbras
O PRESENTE RURAL - Jornal fala
anunciou a compra da catarinense Renovigi Energia de Dia de Campo da Lar e de
palestra do pesquisador do IDRSolar. O valor é de R$ 334,3 milhões. A Renovigi está
Paraná Elir de Oliveira sobre cereais
sediada em Chapecó e teve faturamento de R$ 799,5 de inverno. opresenterural.com.br
milhões em 2021. Segundo a Associação Brasileira de
CANAL RURAL - Reportagem trata
Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), 2022 pode ser o
da queda no preço do leite pago
melhor ano para o segmento. Atualmente o Brasil
aos produtores e tem a participação
do veterinário do Deral Fábio
tem 828 mil sistemas solares fotovoltaicos
Mezzadri. canalrural.com.br
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