
CORONAVÍRUS

 CASOS NO PARANÁ:

               CONFIRMADOS: 552.125

               INTERNADOS: 1.349

               RECUPERADOS: 406.373            

               ÓBITOS: 10.063

Fonte: Informe Epidemiológico da Sesa
em 02 de fevereiro de 2021. 
 
Leia mais: www.saude.pr.gov.br

 Instagram:@seabparana  Facebook.com/seabpr   Contato: imprensa@seab.pr.gov.br
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PEQUENAS EMPRESAS DE ALIMENTO DO
PR CRESCEM NO PERÍODO DA PANDEMIA

 

Pequenas indústrias paranaenses avançaram no
processo de sanidade e gestão, alcançando expansão
mesmo diante da pandemia e ostentam o Selo
Alimentos do Paraná, conferido pelo Sebrae. Entre essas
empresas está a Soeto Alimentos, de Joaquim Távora,
referência nacional na produção de temperos e molhos.
Em Pinhalão, a Baum Fruit, de frutas congeladas, e a
AgroBraum, de produtos in natura e insumos agrícolas,
pensam em ampliar a produção em 80%.
pr.agenciasebrae.com.br

NA MÍDIA

FOLHA REGIONAL DE CIANORTE –

Jornal registra encontro do secretário
Norberto Ortigara com o prefeito de
Jussara para falar de pavimentação de
estrada rural. folhadecianorte.com.br

A consultoria Wood Mackenzie estima que o custo da
geração solar fotovoltaica terá redução de 15% a 25% até
2030. É a continuidade da tendência observada em
vários países nas duas últimas décadas, quando a queda
foi de 90%. Apesar da pandemia, as instalações solares
mundiais superaram 115 gigawatts em 2020. Um
contraste significativo em relação a 2006, por exemplo,

quando foram instalados 1,5 gigawatt. portalsolar.com.br

CUSTO DE ENERGIA SOLAR DEVE CAIR ATÉ 25% 

JORNAL HOJE CENTRO SUL – As
consequências das chuvas na
região de Irati são analisadas pela
chefe do Núcleo Regional, Adriana
Baumel. hojecentrosul.com.br

ALEMÃ DVA AGRO INVESTE US$ 100 MILHÕES NO BR 

Está disponível no site da Seab o
relatório semanal de plantio e colheita,

que mostra a situação das lavouras de
batata, feijão, milho e soja.

agricultura.pr.gov.br

NOTÍCIAS AGRÍCOLAS – A piora nas
condições da lavoura de soja em
razão das chuvas e a dificuldade para  
a colheita são abordadas pelo
economista do Deral Marcelo
Garrido. noticiasagricolas.com.br

RELATÓRIO DE PLANTIO E COLHEITA

A alemã DVA Agro, sediada em Hamburgo, especialista na
proteção de cultivos, nutrição vegetal e adjuvantes especiais
para a agricultura sustentável, anunciou o retorno para o Brasil.
A empresa presente na Europa, América Latina, Ásia e África, e
que há cinco anos não operava no território brasileiro, está
investindo mais de US$ 100 milhões. Além da construção de
um laboratório próprio de pesquisa e a contratação de novos
profissionais, a companhia planeja a instalação de fábrica
própria até 2023. A projeção é que o País, até 2026, seja
responsável sozinho por 50% do faturamento global da
companhia. boiapasto.com.br
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