
CORONAVÍRUS

 CASOS NO PARANÁ:

               CONFIRMADOS: 499.777

               INTERNADOS: 1.526

               RECUPERADOS: 367.074            

               ÓBITOS: 8.982

Fonte: Informe Epidemiológico da  Sesa
em 18 de janeiro de 2021. 

Leia mais: www.saude.pr.gov.br
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PROJETOS AJUDAM A AGRICULTURA FAMILIAR

NA MÍDIA

RPC – O programa Caminhos do
Campo abordou a exportação
paranaense para as Américas com
entrevista do chefe do Deral, Salatiel
Turra. globoplay.globo.com

NOVA INDÚSTRIA VAI IMPULSIONAR
FRUTICULTURA NO NORTE PIONEIRO

A Seab inicia o ano com projetos de investimentos em
municípios. Grande parte dos R$ 89 milhões é para
conservação, adequação e melhorias de estradas rurais. Há
também um projeto para reforma da Ceasa, em Curitiba. Os
recursos são de emendas parlamentares e foram captados
na segunda quinzena de dezembro. A estimativa é
beneficiar mais de 15.700 agricultores familiares, com a
estruturação das cadeias produtivas. agricultura.pr.gov.br

 TRIBUNA DA REGIÃO – Jornal
registra encontro do prefeito de
Quarto Centenário com o chefe do
IDR-Paraná regional, Jairo Martins de
Quadros. tribunadaregiao.com.br

JORNAL DO OESTE – Reportagem
trata da presença de esporos de

ferrugem em lavouras e fala com o

agrônomo do IDR-Paraná Anderson

Luis Heling. jornaldooeste.com.br

A fruticultura do Norte Pioneiro ganhou uma indústria de
extração da polpa de frutas. O governador Carlos Massa
Ratinho Junior e o secretário Norberto Ortigara
participaram da inauguração da fábrica Villa Puree, em
Santo Antônio do Paraíso, nesta segunda-feira (18). O
investimento privado é de R$ 5 milhões, com geração
inicial de 22 empregos. O empreendimento contempla
outros 40 colaboradores na Fazenda Villa Puree,

responsável por fornecer parte das frutas para a indústria,

além da parceria com 120 produtores locais, cujas famílias
serão beneficiadas com mais renda na propriedade. A
Seab deu apoio técnico e financeiro. Foram R$ 486 mil
para compra de mudas pelos produtores e R$ 380 mil na
pavimentação com pedras poliédricas de estradas rurais
da região. agricultura.pr.gov.br

PARANA TURISMO – Reportagem

fala da inauguração de indústria de
polpa de fruta e entrevista secretário
Norberto Ortigara. video.pr.gov.br
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