
CORONAVÍRUS

 NÚMEROS DO PARANÁ:

          CONFIRMADOS: 1.048.377

          INTERNADOS: 2.777

          RECUPERADOS: 730.263

          ÓBITOS: 25.231

          VACINADOS: 2.272.466

Informe Epidemiológico da Sesa em
21/05/2021. saude.pr.gov.br
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NA MÍDIA

GOVERNO PUBLICA EDITAL DE R$ 31,5 MI
PARA O PROGRAMA COOPERA PARANÁ
O Governo do Estado publicou, nesta sexta-feira (21),

edital de chamamento público para seleção e

classificação de projetos de negócios sujeitos ao

apoio financeiro no Programa Coopera Paraná. O

valor previsto é de R$ 31,5 milhões. O prazo para as

inscrições termina em 05 de julho de 2021. O edital

prevê limite mínimo de R$ 100 mil e máximo de R$

250 mil por projeto apresentado por associação e de

R$ 100 mil a 600 mil por cooperativa da agricultura

familiar. As associações e cooperativas que foram

apoiadas no Edital 001/2019 poderão receber apoio

complementar até o limite de R$ 600 mil para as

associações, enquanto as cooperativas podem

receber apoio até R$ 800 mil. agricultura.pr.gov.br
PARANÁ EXPORTA MENOS SOJA, MAS
PRODUTOR TEM REMUNERAÇÃO MAIOR
O Paraná exportou 4,40 milhões de toneladas do

Complexo Soja no primeiro quadrimestre do ano.

Apesar da redução no volume em comparação com

2020, o produtor paranaense foi melhor remunerado.

A análise está no Boletim de Conjuntura

Agropecuária, feito pelo Deral, referente à semana de

15 a 21 de maio. agricultura.pr.gov.br
LANÇADO O CIRCUITO TURÍSTICO 'CAMINHO
DOS CAFÉS DAS MULHERES'

O serviço de Extensão Rural do

Paraná completou 65 anos de

atuação na quinta-feira (20). Desde

a criação do Escritório Técnico de

Agricultura, em 1956, profissionais

de diversas áreas promovem o

desenvolvimento rural sustentável,

coordenando assistência técnica e

extensão rural junto aos

produtores. idrparana.pr.gov.br

EXTENSÃO RURAL COMPLETA
65 ANOS DE ATUAÇÃO NO PR

Interessados em conhecer de perto a produção de

café já têm um roteiro turístico preparado para

mostrar desde o plantio até o beneficiamento do grão.

É o Caminho dos Cafés das Mulheres, lançado na

quarta-feira (19). A iniciativa é da Amucafé (Associação

das Mulheres do Café do Norte Pioneiro do Paraná) e

IDR-Paraná. O roteiro reúne propriedades de Pinhalão,

Tomazina, Carlópolis e o Laboratório de Classificação e

Degustação de café, em Pinhalão. idrparana.pr.gov.br
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