
CORONAVÍRUS

 CASOS NO PARANÁ:

               CONFIRMADOS: 557.856

               INTERNADOS: 1.332

               RECUPERADOS: 414.071             

               ÓBITOS: 10.169

Fonte: Informe Epidemiológico da Sesa
em 04 de fevereiro de 2021. 
 
Leia mais: www.saude.pr.gov.br
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BOLETIM INFORMATIVO DA
ASSESSORIA DE IMPRENSA 

04 DE FEVEREIRO DE 2021 | EDIÇÃO 208

Newsletter da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento 

ADAPAR REATIVA UNIDADE REGIONAL DE
LARANJEIRAS DO SUL DEPOIS DE 10 ANOS

 

A Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar)
reativou, depois de 10 anos, a Unidade Regional de
Sanidade Agropecuária de Laranjeiras do Sul. A nova
URS, que se une aos profissionais da Seab e do IDR-
Paraná, vai abranger 10 municípios que até agora eram
divididos entre os núcleos de Cascavel, Pato  Branco e
Guarapuava e terá como supervisora a agrônoma
Cristiane do Rocio Kruger. agricultura.pr.gov.br

NA MÍDIA

UMUARAMA ILUSTRADO – Jornal
comenta sobre as chuvas na região
Noroeste e cita o chefe do Deral,
Salatiel Turra. ilustrado.com.br

A Caixa Econômica Federal ampliou para R$ 6,5 bilhões o
volume de crédito rural disponível para o primeiro semestre.
O valor representa crescimento de 20% em relação ao ano
agrícola anterior. Desde 2003, a instituição atua na
concessão de crédito rural. Em oito anos, foram emprestados
R$ 44 bilhões a 52 mil empreendimentos rurais.
agenciabrasil.ebc.com.br

ALIMENTOS ATINGEM MAIOR ALTA EM SEIS ANOS, DIZ FAO

CANAL RURAL – O agrônomo do
Deral Carlos Alberto Salvador foi
entrevistado em reportagem sobre a
situação da cultura do feijão na
Região Sul. canalrural.com.br

CEF AUMENTA EM 20% OFERTA DE CRÉDITO RURAL

Os preços globais dos alimentos aumentaram pelo
oitavo mês consecutivo em janeiro. Com mais 4,3%,
atingiu o maior nível desde julho de 2014, de acordo
com a Organização para Alimentação e Agricultura
(FAO). A entidade mede as variações mensais de uma
cesta de cereais, oleaginosas, laticínios, carnes e
açúcar. A média foi de 113,3 pontos, ante 108,6 em
dezembro. A agência também publicou resumo da
oferta e demanda de cereais, que aponta para
redução nos estoques. fao.org

CBN MARINGÁ – Reportagem fala
sobre mapeamento para fiscalizar
deriva de agrotóxico que afeta
sericicultura e cita apoio do Seagri.
gmconline.com.br

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, participou, nesta
quinta-feira, da Abertura Nacional da Colheita da Soja, em
Luís Eduardo Magalhães, na Bahia. Por conta da pandemia,

a solenidade foi via internet. A ministra destacou a
tecnificação que a produção de grãos atingiu.

canalrural.com.br

COLHEITA DA SOJA ESTÁ OFICIALMENTE ABERTA 

O Sistema Faep/Senar-PR criou a
Comissão Estadual de Mulheres como
parte das instâncias de discussão, a
exemplo de outras comissões. A intenção
é incentivar o mesmo nos sindicatos
rurais. Será presidida pela presidente do
Sindicato Rural de Teixeira Soares, Lisiane
Rocha Czech. sistemafaep.org.br

FAEP CRIA COMISSÃO DE MULHERES
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