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DERAL DIVULGA ESTIMATIVA DE INVERNO E
ATUALIZA DADOS DAS PRINCIPAIS CULTURAS
A safra de grãos 2021/2022 no Paraná poderá somar

36,3 milhões de toneladas, volume 8% superior ao do
ciclo passado. A área total, de 10,82 milhões de
hectares, é 3% maior. As informações são do

CORONAVÍRUS
NÚMEROS DO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 2.404.630
INTERNADOS: 55

Departamento de Economia Rural (Deral). O relatório
mensal, divulgado nesta quinta-feira (31), inclui a
primeira estimativa da safra de inverno, cuja
produção deve ser de 4,75 milhões de toneladas em
1,54 milhão de hectares. Também foi divulgado hoje
o Boletim Semanal de Conjuntura Agropecuária.
agricultura.pr.gov.br

PR PARTICIPA DA REDE MORANGOS DO BRASIL
COM FOCO EM PESQUISAS E PRODUTIVIDADE

O Governo do Paraná promoveu evento online para
lançar oficialmente a Rede Morangos do Brasil, que
envolve pesquisadores e agricultores dessa cadeia
produtiva. A rede foi instituída por Memorando de
Entendimento entre instituições de vários estados –
Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e
Santa Catarina –, com foco na redução de custos e
no aumento da produtividade e qualidade do fruto.
Juntos, os cinco estados respondem por cerca de
80% da produção de morangos no Brasil.
aen.pr.gov.br

GOVERNO FEDERAL EDITA MP DA ESTIAGEM

RECUPERADOS: 2.182.279
ÓBITOS: 42.700
VACINAS APLICADAS: 23.394.969
Informe Epidemiológico da Sesa em
31/03 www.saude.pr.gov.br

NA MÍDIA
RPC - O programa Bom Dia Paraná
mostrou reportagem sobre o
aumento no preço de hortaliças
com participação do agrônomo
Rogério Nogueira, do Deral.
globoplay.globo.com
TV SUDOESTE - O secretário
Norberto Ortigara é fonte de
reportagem sobre as notas técnicas
do Seagri sobre fertilizantes. (7m5s)
youtube.com

AVEIA TERÁ NOVAS CULTIVARES
Produtores de aveia terão em
medida provisória 1.111/2022, que abre R$ 1,2 bilhão breve mais seis opções de
cultivares. A aprovação aconteceu
em crédito extraordinário a fim de custear
na 41ª reunião da Comissão
descontos nas parcelas de financiamento dos
Brasileira de Pesquisa de Aveia
pequenos agricultores afetados pela estiagem no
(CBPA), realizada na sede de
País. O objetivo é subvencionar as operações
pesquisas do IDR-Paraná, em
contratadas pelo Pronaf. plataformafasttrade.com.br Londrina. idrparana.pr.gov.br
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