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CONFLITO GERA APREENSÃO EM PORTOS
DE ENTRADA DE FERTILIZANTE NO BRASIL

CORONAVÍRUS

A ação militar da Rússia em território ucraniano gera NÚMEROS DO PARANÁ:
apreensões em todo o mundo. Em especial, a
CONFIRMADOS: 2.307.381
atividade portuária e o comércio exterior temem
pelos reflexos do conflito que podem atingir o
INTERNADOS: 175
mercado e a produção no Brasil. Como principal
RECUPERADOS: 1.832.562
porta de entrada dos fertilizantes no País, a
administração dos portos paranaenses acompanha o
ÓBITOS: 41.991
momento de tensão no Leste Europeu, com atenção.
Das quase 11,5 milhões de toneladas importadas de
VACINAS APLICADAS: 21.754.574
fertilizante no ano passado, cerca de 2,35 milhões,
mais de 20%, vieram da Rússia. agricultura.pr.gov.br Informe Epidemiológico da Sesa em

MERCADO JÁ REGISTRA AUMENTO NO
PREÇO DE ADUBOS DEVIDO À GUERRA

Os preços dos fertilizantes no mercado físico
brasileiro já refletem as incertezas de abastecimento
global. De acordo com dados da consultoria StoneX,
um dos indicadores diários de preços reportava ureia
a US$ 635 por tonelada porto Brasil nesta quintafeira (24). O valor é US$ 65 por tonelada maior que o
reportado no dia anterior, de US$ 570 por tonelada.
broadcast.com.br

IDR-PARANÁ SEDIA REUNIÃO DE PESQUISA
SOBRE AVEIA; INSCRIÇÕES ATÉ 7 DE MARÇO

O IDR-Paraná vai receber a 41ª reunião anual da
Comissão Brasileira de Pesquisa de Aveia. O evento
acontecerá na sede de pesquisa da instituição, em
Londrina, de 29 a 31 de março. São esperados cerca
de 80 participantes, entre pesquisadores, produtores,
profissionais que atuam em empresas de
desenvolvimento de tecnologias e estudantes de
ciências agrárias, de forma presencial. Todas as
atividades serão transmitidas on-line. As inscrições
devem ser feitas até 7 de março. idrparana.pr.gov.br
@seabparana
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NA MÍDIA
CANAL RURAL - O programa

Aliança Soja aborda os impactos da
estiagem e entrevista o chefe do
Deral, Salatiel Turra. youtube.com
REUTERS - Reportagem sobre

colheita de soja no Paraná tem
participação do economista Marcelo
Garrido. mixvale.com.br
REDE SUL - As perdas nas safras em

Guarapuava são tema de
reportagem com participação do
técnico Dirlei Manfio.
redesuldenoticiais.com.br
TRIBUNA DO NORTE - O técnico do

Deral em Apucarana Adriano
Nunomura fala sobre preço de
produtos de feira. tnonline.com.br
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