
CORONAVÍRUS

  NÚMEROS DO PARANÁ:

         CONFIRMADOS: 2.494.575

         INTERNADOS: 30

         RECUPERADOS: 2.395.702

         ÓBITOS: 43.052

         VACINAS APLICADAS: 25.131.057
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INVESTING -  Site comenta as

geadas no Paraná e conversa com o

analista de milho no Deral, Edmar

Gervásio, e com o de trigo, Carlos

Hugo Godinho. br.investing.com

REDE DE RÁDIOS - Emissora de

Paranavaí e Apucarana entrevistou

o secretário Norberto Ortigara. A -

partir de 29 minutos. facebook.rede

CANAL DO BOI - Programa Bom

Dia Produtor fala do café com

participação do economista do

Deral Paulo Sérgio Franzini. A partir

de 38m45. youtube.com

SANTA CATARINA - Site do

governo registra participação do

secretário Norberto Ortigara em

reunião da Aliança Láctea. sc.gov.br
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ACORDO ENTRE BRASIL E CHINA PODE
AUMENTAR A EXPORTAÇÃO DE MILHO
Brasil e China assinaram protocolo esta semana que

pode ampliar bastante a exportação de milho para o

país oriental. O anúncio foi feito durante a VI Sessão

Plenária da Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de

Cooperação e Concertação (Cosban). No ano

passado, a exportação não chegou a uma tonelada.

No mês passado, já foram enviadas 35 mil toneladas.

Informações de operadores apontam que, em

setembro, podem ser exportadas entre 250 mil e

400 mil toneladas, o que superaria a soma do que

foi vendido de 2016 a 2020. bloomberglinea.com.br

ESTADO E FAEP LANÇAM CARTILHA PARA
ESCLARECER QUESTÕES AMBIENTAIS

O volume produzido pelos agricultores paranaenses

na safra de grãos 2021/2022 pode somar 36,86

milhões de toneladas em uma área de 10,9 milhões

de hectares. A informação é do relatório mensal do

Departamento de Economia Rural (Deral), publicado

nesta quinta-feira (26). Se confirmado, o volume

representa um aumento de 10% em relação à safra

2020/2021, que foi bastante afetada pelo clima.

agricultura.pr.gov.br

SAFRA DE GRÃOS 21/22 NO PARANÁ PODE
CHEGAR A 36,9 MILHÕES DE TONELADAS 

Para responder a dúvidas recorrentes de produtores

rurais do Paraná sobre questões ambientais, a Sedest

e o Sistema Faep/Senar-PR lançaram a cartilha “Meio

Ambiente em Tópicos”. O material traz informações

sobre outorga da água, Cadastro Ambiental Rural

(CAR), Programa de Regularização Ambiental (PRA)

e energias renováveis. A cartilha é resultado de uma

videoconferência, em que produtores e lideranças

rurais apontaram dúvidas. aen.pr.gov.br

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2022-05/informe_epidemiologico_25_05_2022.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2022-05/informe_epidemiologico_26_05_2022.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2022-05/informe_epidemiologico_25_05_2022.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Saude-confirma-mais-3198-casos-e-14-obitos-pela-Covid-19-no-Parana
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Estado-registra-mais-3420-casos-e-17-obitos-pela-Covid-19
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://br.investing.com/news/commodities-news/geadas-pontuais-voltam-a-areas-agricolas-do-brasil-risco-se-mantem-no-sabado-1002119
https://www.facebook.com/Redederadios1019/videos/535132394659012
https://www.youtube.com/watch?v=1WuEV1xqkxs
https://www.sc.gov.br/noticias/temas/agricultura-e-pesca/alianca-lactea-estados-do-sul-juntam-esforcos-para-aumentar-competitividade-internacional-do-leite
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/nota-conjunta-mapa-e-mre-brasil-e-china-avancam-na-pauta-comercial-do-agronegocio-1
https://www.bloomberglinea.com.br/2022/05/26/o-que-a-demanda-da-china-pelo-milho-brasileiro-significa-para-o-agro-nacional/
https://www.agricultura.pr.gov.br/system/files/publico/Safras/resumo_pss.pdf
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Safra-de-graos-2122-no-Parana-pode-chegar-369-milhoes-de-toneladas
https://www.aen.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2022-05/meio-ambiente.pdf
https://www.aen.pr.gov.br/Noticia/Estado-e-Faep-divulgam-cartilha-para-ajudar-produtores-rurais-com-questoes-ambientais

