
CORONAVÍRUS

 NÚMEROS DO PARANÁ:

          CONFIRMADOS: 1.126.308 

          INTERNADOS: 2.923

          RECUPERADOS: 788.060

          ÓBITOS: 27.386

          VACINADOS: 2.891.561

Informe Epidemiológico da Sesa em
09/06/2021. saude.pr.gov.br

TV SUDOESTE – O Bom Dia Rural

entrevistou a chefe do Núcleo em

Francisco Beltrão, Denise Chiapetti

Adamchuk, sobre o Banco do

Agricultor Paranaense.

facebook/bomdiarural. 

ALEP - Site da Assembleia

Legislativa publicou notícia sobre

debate online do Bloco Parlamentar

de Apoio à Agricultura Familiar e

citou o diretor-presidente do IDR-

Paraná, Natalino de Souza. 

assembleia.pr.leg.br

 

BOLETIM INFORMATIVO DA
ASSESSORIA DE IMPRENSA 

09 DE JUNHO DE 2021 | EDIÇÃO 293

PR PRODUZ 1,5 MILHÃO DE TONELADAS DE
PROTEÍNA ANIMAL NO PRIMEIRO TRIMESTRE
Principal produtor nacional de proteína animal, o

Paraná produziu 1,5 milhão de toneladas de carne no

primeiro trimestre de 2021, quase um quarto das 6,5

milhões de toneladas produzidas nos primeiros três

meses em todo o Brasil. Entre janeiro e março, foram

abatidas 521,6 milhões de cabeças de bovinos, suínos

e aves no Estado, 12,2 milhões de animais a mais que

no mesmo período do no passado, mostram os

dados divulgados pelo IBGE. aen.pr.gov.br

PORTOS MOVIMENTAM 6 MI DE TONELADAS E TÊM MELHOR MÊS DA HISTÓRIA
Os portos de Paranaguá e Antonina alcançaram um novo recorde de movimentação de

cargas em um único mês: 6.081.904 toneladas transportadas em maio. O volume é

histórico e, pela primeira vez, os terminais paranaenses superam o patamar de seis

milhões de toneladas movimentadas nesse período. aen.pr.gov.br

 Instagram:@seabparana  Facebook.com/seabpr   Contato: imprensa@seab.pr.gov.br
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NA MÍDIA

CULTURA DA CEVADA GANHA DESTAQUE 

 

O anúncio do investimento de R$ 1,5 bilhão por seis

cooperativas para levantar uma fábrica de malte na

região dos Campos Gerais deve mudar o mapa da

cevada no Paraná. Hoje, a produção se concentra na

região Central, ao redor da maltaria da Agrária. A

expectativa é que a nova fábrica produzirá 240 mil

toneladas de malte por ano. Para dar conta, será

necessário fomentar a produção da matéria-prima na

região. sistemafaep.org.br

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-06/informe_epidemiologico_09_06_2021_1.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Sesa-confirma-mais-3289-casos-e-100-obitos-pela-Covid-19
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Saude-divulga-5123-novos-casos-e-211-obitos-pela-Covid-19
https://www.facebook.com/bomdiarural/videos/235759767933442/
https://www.assembleia.pr.leg.br/comunicacao/noticias/agricultores-familiares-reivindicam-auxilio-para-certificacao-de-produtos-artesanais-e
https://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=113006&tit=Maior-do-Brasil-Parana-produziu-15-milhao-de-toneladas-de-carne-no-primeiro-trimestre
https://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=113005&tit=Portos-paranaenses-movimentam-6-milhoes-de-toneladas-e-tem-melhor-mes-da-historia
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.minutorural.com.br/noticia/4188/cultivo-de-cevada-ganha-destaque-no-parana

