
CORONAVÍRUS

 NÚMEROS DO PARANÁ:

          CONFIRMADOS: 942.038

          INTERNADOS: 2.428

          RECUPERADOS: 678.194

          ÓBITOS: 22.254 

          VACINADOS: 1.744.060

Informe Epidemiológico da Sesa em
30/04/2021. saude.pr.gov.br

CORREIO DO POVO DO PARANÁ –
o engenheiro agrônomo do IDR-

Paraná, Valério Moro, participa de
matéria sobre silagem.

correiodopovo.com.br
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NA MÍDIA

O Governo publicou nesta sexta-feira (30) edital de

Chamada Pública Eletrônica do programa Compra

Direta Paraná. Serão investidos R$ 27 milhões para a

compra de alimentos produzidos ou processados

por agricultores familiares. A entrega será feita a

entidades socioassistenciais, rede pública de saúde

ou alvos de ação alimentar, que destinam a pessoas

em situação de vulnerabilidade. agricultura.pr.gov.br

GOVERNO PUBLICA EDITAL DE R$ 27 MILHÕES
PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA PARANÁ

BOLETIM SEMANAL DESTACA FLORES COMO
ATIVIDADE AGRÍCOLA

O Dia das Mães é a principal data para o comércio de

flores. A rosa é a preferida. A produção da flor como

atividade agrícola é tema do Boletim Semanal de

Conjuntura Agropecuária. No Paraná, 92,3% da

produção de rosas está na região de Maringá, com

destaque para Marialva. agricultura.pr.gov.br

BANCO DE ALIMENTOS DA
CEASA COMPLETA UM ANO
O governador Carlos Massa

Ratinho Junior participou nesta

sexta-feira (30) da comemoração

pelo aniversário de um ano do

Banco de Alimentos Comida Boa,

da Ceasa Paraná. Com o objetivo

de aumentar a segurança

alimentar, o projeto doa

mensalmente cerca de 640

toneladas de alimentos para 348

famílias e entidades sociais.

agricultura.pr.gov.br

PARANÁ DEVE PRODUZIR 40,6 MILHÕES DE
TONELADAS DE GRÃOS
O Paraná poderá produzir 40,6 milhões de toneladas

de grãos, em área de 10,4 milhões de hectares, na

safra 2020/2021. As informações são do relatório

mensal divulgado nesta quinta-feira (29) pelo Deral.

A reavaliação mostra um desempenho total menor

do que o do início do ciclo, quando se esperava

volume de 42 milhões de toneladas, muito devido à

revisão de números do milho. agricultura.pr.gov.br
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