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GERAÇÃO SOLAR CRESCE 86% NO BRASIL
NA PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO
A produção de energia elétrica das usinas

fotovoltaicas conectadas ao Sistema Interligado
Nacional (SIN) cresceu 86,2% na primeira quinzena
de fevereiro, para 1.209 megawatts médios

CORONAVÍRUS
NÚMEROS DO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 2.277.795
INTERNADOS: 169

(MWmed), ante 649 MWmed no mesmo período de
2021, mostra boletim da Câmara de Comercialização
de Energia Elétrica (CCEE). portalsolar.com.br

ENCONTRO TÉCNICO DISCUTE ADUBOS VERDES

RECUPERADOS: 1.798.430
ÓBITOS: 41.876

Cerca de 200 agricultores, professores, estudantes e
VACINAS APLICADAS: 21.504.428
profissionais da área rural participaram do Segundo
Informe Epidemiológico da Sesa em
Encontro Técnico - Vitrine de Adubos Verdes,
22/02 www.saude.pr.gov.br
realizado no último sábado (19), em Maringá.
Durante o evento, promovido pela Agrouningá
NA MÍDIA
Consultoria e IDR-Paraná, o público conheceu
CANAL RURAL - As sugestões do
alternativas de adubação verde para a região, bem
Paraná para o Plano Safra foram
como diferentes formas de manejo do material. A
tema de reportagem com vídeo do
prática de proteger o solo adquire relevância
secretário Norberto Ortigara,
sobretudo em anos de escassez hídrica.
canalrural.com.br
idrparana.pr.gov.br

SOMENTE CEASA MARINGÁ ABRE NA TERÇA

Das cinco Ceasas no Paraná, somente a unidade de
Maringá estará aberta na terça-feira, dia 1º de março.
As Ceasas de Curitiba, Londrina, Cascavel e Foz do
Iguaçu estarão fechadas nessa data de Carnaval.
Todos esses mercados abrem normalmente na
segunda-feira (28) e quarta-feira (2). ceasa.pr.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
culturas de batata, feijão, milho e soja. Na quintafeira (24), será divulgado o relatório mensal da safra
paranaense. agricultura.pr.gov.br
@seabparana

seabpr

ESTADÃO CONTEÚDO- O mesmo

assunto pautou matéria com
menção ao secretário.
revistagloborural.globo.com
RPC - O chefe do Deral, Salatiel

Turra, foi citado em reportagem
sobre a produção de mandioca.
g1.globo.com
PREFEITURA TOLEDO - Matéria

cita visita do vice-prefeito de
Toledo a Ortigara para discutir
regras do Susaf. toledo.pr.gov.br
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