
CORONAVÍRUS

 NÚMEROS DO PARANÁ:

          CONFIRMADOS: 758.740 

          INTERNADOS: 2.501   

          RECUPERADOS: 542.910

          ÓBITOS: 13.519

          VACINADOS: 479.024

Informe Epidemiológico da Sesa em
15/03/2021. saude.pr.gov.br
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AGRICULTURA FAMILIAR FOI SUSTENTO DE
AÇÕES SOCIAIS EM UM ANO DE PANDEMIA

Esta reportagem da série Paraná que Alimenta o

Mundo vai mostrar a importância da soja atualmente

para o Estado. O grão representa 36,8% de tudo que

é exportado pelo Paraná. A estimativa é de que

sejam colhidos 20,4 milhões de toneladas na safra

2020/2021. agricultura.pr.gov.br
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Várias ações sociais foram colocadas em prática

desde o início da pandemia no Paraná, há um ano,

para amenizar os impactos sanitários e econômicos.

Um dos pilares da estratégia foi o incentivo à

agricultura familiar, pela compra da produção e

repasse à população em vários programas, como

merenda escolar e Compra Direta. Também foi

importante o Cartão Comida Boa. aen.pr.gov.br
SOJA OCUPA 1/4 DO TERRITÓRIO ESTADUAL
E É EXPORTADA PARA MAIS DE 20 PAÍSES

NA MÍDIA
DIARIO DO SUDOESTE – Jornal fala

sobre os benefícios que a declaração

de área livre de febre aftosa sem

vacinação representa para a região

de Pato Branco e conversa com a

chefe do núcleo regional, Leunira

Tesser. diariodosudoeste.pr.gov.br 

GLOBO - O técnico do Deral Dirlei

Manfio falou ao programa Globo

Rural sobre a segunda safra de feijão

e os preços pagos ao produtor no

Paraná. instagram.com/deral_pr

CANAL DO BOI - O técnico do Deral

Fábio Mezzadri concedeu entrevista

sobre os preços do leite no Paraná.

youtube.com (aos 14min32s)

COOFAMEL COMERCIALIZOU 200 T EM 2020
Neste sábado (13), a Cooperativa Agrofamiliar

Solidária dos Apicultores da Costa Oeste do Paraná

(Coofamel), de Santa Helena, reuniu os cooperados

em uma assembleia online e anunciou que

comercializou 200 toneladas de mel no ano passado.

A diretoria também destacou a parceria com o

governo estadual. pr.agenciasebrae.com.br
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