
CORONAVÍRUS

 NÚMEROS DO PARANÁ:

          CONFIRMADOS: 840.728

          INTERNADOS: 2.859

          RECUPERADOS: 593.792

          ÓBITOS: 16.600

          VACINADOS: 1.083.289

Informe Epidemiológico da Sesa em
31/03/2021. saude.pr.gov.br

NOTÍCIAS AGRÍCOLAS - O gestor do

Projeto Grãos do IDR-Paraná, Edivan
José Possamai, falou sobre o
monitoramento da ferrugem
asiática. noticiasagricolas.com.br

SOU AGRO - O analista do Deral,

Edmar Gervásio, falou sobre a safra
de milho no Paraná. youtube.com

O PRESENTE - Matéria sobre o caso

de raiva bovina registrado em
Cascavel cita a médica veterinária da
Adapar Luciana Riboldi.
opresente.com.br

TV TAROBÁ - O mesmo assunto foi

pauta na emissora, que ouviu o fiscal  
da Adapar Ricardo da Silva. 

 youtube.com

Produtos da agricultura familiar enriquecem a

alimentação dos estudantes da rede estadual de

ensino e contribuem para motivar hábitos saudáveis.

O Governo firmou contratos com cerca de 180

cooperativas e associações de pequenos produtores

para garantir a entrega às mais de 2,1 mil escolas. As

unidades recebem cerca de 700 mil quilos de

alimentos a cada 15 dias neste momento de

pandemia – a entrega padrão é semanal. Até o final

do ano devem ser entregues 12,3 milhões de quilos. 

 agricultura.pr.gov.br
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NA MÍDIA

TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CELULOSE
PARA EXPORTAÇÃO CRESCE 26%
O volume de celulose que chega pela ferrovia para

descarregar no Porto de Paranaguá está 26% maior.

Nos primeiros dois meses deste ano foram 2.414

vagões com 154.464 toneladas. No mesmo bimestre

em 2020, 1.918 vagões chegaram carregados com

122.752 toneladas do produto de exportação. A

celulose é produzida na Unidade Puma da Klabin, no

município de Ortigueira. Europa e Ásia são os

principais destinos do produto. aen.pr.gov.br

ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
ENRIQUECEM MERENDA ESCOLAR NO PR

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-03/informe_epidemiologico_31_03_2021.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Parana-soma-834387-casos-e-16173-obitos-pela-Covid-19
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Estado-registra-mais-de-840-mil-casos-e-16-mil-obitos-de-Covid-19
https://www.noticiasagricolas.com.br/videos/soja/283954-idr-parana-avalia-safra-2021-de-soja-como-de-baixa-pressao-para-ferrugem-no-estado-devido-as-condicoes.html#.YGM_6a9KjIU
https://www.youtube.com/watch?v=kzaEXjDLyQQ
https://www.opresente.com.br/municipios/cascavel-registra-caso-de-raiva-bovina/
https://www.youtube.com/watch?v=kCKMz-fSQpA
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Alimentos-da-agricultura-familiar-enriquecem-merenda
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=111552&tit=Transporte-ferroviario-de-celulose-para-exportacao-pelo-Porto-de-Paranagua-cresce-26

