
CORONAVÍRUS
 NÚMEROS DO PARANÁ:

               CONFIRMADOS: 667.441

               INTERNADOS: 2.177

               RECUPERADOS: 480.234           

               ÓBITOS: 12.100

              VACINADOS: 337.063

Fonte: Informe Epidemiológico da Sesa
em 05/03/2021. saude.pr.gov.br

CORREIO DO CIDADÃO -  Site cita

a participação online do secretário

Norberto Ortigara em evento da

cooperativa Agrária, na quarta-feira.

correiodocidadao.com.br

PARANÁ APRESENTA SUGESTÕES PARA
APRIMORAR PLANO SAFRA 2021/22
A Seab, Faep, Fetaep e Ocepar enviaram ao

Ministério da Agricultura, nesta sexta-feira (05),

documento com propostas para aprimorar o Plano

Safra 2021/22. Entre as sugestões estão redução das

taxas de juros em 1 ponto percentual, aumento no

valor de seguro rural e elevação dos valores em

investimentos prioritários. O Estado propõe que, em

inovação, haja recursos para financiar itens que

melhorem a conectividade no campo. 
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NA MÍDIA

PREÇO DOS OVOS CRESCE EM
TODOS OS NÍVEIS DO MERCADO
O preço dos ovos apresentou alta

em fevereiro, tanto para produtor,

como atacado e varejo. Entre os

fatores que contribuíram para isso

está o aumento no custo de

produção. Mesmo assim, o

custo/benefício em relação a

outras proteínas animais resultou

em maior demanda, com redução

de oferta e elevação do preço,

segundo o Boletim de Conjuntura

Agropecuária. agricultura.pr.gov.br

Com longa trajetória, o Trator Solidário

acompanhou várias gerações no campo,

participando de um ciclo de benefícios como a

ampliação da produção, da renda, e a

modernização das propriedades. Foi assim com o

produtor Vanderlei Dietze, de Santa Helena, um

dos primeiros contemplados. Com ajuda do

Estado, adquiriu o primeiro trator da família em

2007. Depois de quitar o financiamento, conseguiu

um novo veículo em 2021 e vai aumentar a

produção. agricultura.pr.gov.br

PROGRAMA TRATOR SOLIDÁRIO FORTALECE
AGRICULTURA FAMILIAR NA REGIÃO OESTE
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