
CORONAVÍRUS

 NÚMEROS DO PARANÁ:

               CONFIRMADOS: 633.525

               INTERNADOS: 1.518

               RECUPERADOS: 463.796           

               ÓBITOS: 11.452

              VACINADOS: 297.611

Fonte: Informe Epidemiológico da Sesa
em 26/02/2021. saude.pr.gov.br

FOLHA DE LONDRINA – O

engenheiro agrônomo do Deral
Carlos Salvador foi entrevistado
sobre a produção de feijão no
Paraná. folhadelondrina.com.br

SERTANEJA INAUGURA PANIFICADORA
COMUNITÁRIA COM AJUDA DO ESTADO

A safra de grãos de verão 2020/21 deve somar 23,9

milhões de toneladas em uma área de 6,1 milhões de

hectares, segundo o Deral. Esse volume indica uma

redução de 4% se comparado à safra 2019/2020. O

relatório deste mês aponta que tanto o clima quanto

a ocorrência de pragas reduziram a produtividade e

a qualidade dos grãos em algumas das principais

culturas do estado. agricultura.pr.gov.br
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NA MÍDIA

PREÇO DO LEITE PAGO AOS PRODUTORES TEVE REDUÇÃO NO PRIMEIRO BIMESTRE
A redução no preço pago aos produtores de leite no Brasil e, particularmente, no

Paraná, no primeiro bimestre, é um dos assuntos analisados no Boletim de Conjuntura

Agropecuária da semana de 20 a 26 de fevereiro. O documento elaborado por técnicos

do Deral também analisa outros produtos. agricultura.pr.gov.br

PARANÁ DEVE COLHER 23,9 MILHÕES DE
TONELADAS DE GRÃOS NA SAFRA DE VERÃO

O Governo do Estado preparou

uma força-tarefa para conter a

disseminação do novo coronavírus.

As ações incluem a suspensão do

funcionamento dos serviços não

essenciais e a restrição de

circulação das pessoas. aen.p.gov.br

PR DECRETA FECHAMENTO DE
ATIVIDADES NÃO ESSENCIAIS

A população mais vulnerável e estudantes de

Sertaneja serão beneficiados pela nova Panificadora

Comunitária. O Estado investiu R$ 162,2 mil,

repassados pela Seab – o convênio, em parceria com

a prefeitura, totaliza pouco mais de R$ 167 mil. Os

recursos foram usados para compra dos

equipamentos permanentes. Serão atendidas cerca

de 250 pessoas diariamente. agricultura.pr.gov.br
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http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Preco-do-leite-pago-aos-produtores-teve-reducao-no-primeiro-bimestre
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=111071&tit=Governo-decreta-fechamento-de-atividades-nao-essenciais-para-conter-a-Covid-19
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Sertaneja-inaugura-Panificadora-Comunitaria-para-atender-vulneraveis-e-estudantes

