25 DE JANEIRO DE 2021 | EDIÇÃO 200

BOLETIM INFORMATIVO DA
ASSESSORIA DE IMPRENSA
Newsletter da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento

NORTE PIONEIRO FAZ O PRIMEIRO ENVIO
DIRETO DE CAFÉS ESPECIAIS AO EXTERIOR
Pela primeira vez desde a criação em 2011, a Cooperativa
de Cafés Certificados e Especiais do Norte Pioneiro do
Paraná (Concenpp) realizou uma exportação direta de
cafés especiais para o exterior. As 96 sacas de café natural
e cereja descascado, de 30 quilos cada, saíram do Brasil
pelo porto de Santos em 24 de dezembro e chegaram a
Barcelona, na Espanha, em 15 de janeiro. O envio contou
com a participação de sete pequenos produtores
cooperados. pr.agenciasebrae.com.br

CORONAVÍRUS
CASOS NO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 521.823
INTERNADOS: 1.270
RECUPERADOS: 384.557
ÓBITOS: 9.433
Fonte: Informe Epidemiológico da Sesa
em 25 de janeiro de 2021.
Leia mais: www.saude.pr.gov.br

NA MÍDIA
SÓ 23% DA PRODUÇÃO DO CAMPO USA INTERNET
A maior parte das pequenas e médias propriedades rurais
do País ainda não está inteiramente conectada e não
dispõe de processos tecnológicos. Pesquisa feita pela
McKinsey & Company aponta que apenas 23% dos
agricultores têm acesso à internet em toda operação
agrícola. Em alguns segmentos, como o de algodão e de
grãos, pode chegar a apenas 13% dependendo da região.
Dos 5 milhões de estabelecimentos rurais, 3,8 milhões
(76%) não têm processos tecnológicos de produção e
escoamento da safra. brasilagro.com.br
COOPERATIVA INTEGRADA AMPLIA
ATUAÇÃO PARA ÁREA DE SEGUROS
A Integrada Cooperativa Agroindustrial estreou no
mercado de seguros. O foco é atender cooperados e
pessoas das comunidades em que a cooperativa atua.
Habilitada pela Superintendência de Seguros Privados
(Susep), ela oferece produtos, visando à segurança
pessoal, familiar, dos bens e das lavouras. A primeira
apólice foi de um produtor de Cambé, que garantiu
proteção para um trator agrícola. integrada.coop.br

RPC – O programa Caminhos do
Campo falou da exportação
paranaense para a União Europeia,
com destaque para a laranja e
participação do agrônomo do Deral
Paulo Andrade. globoplay.globo.com

JORNAL DA FRONTEIRA - Jornal
cita encontro do prefeito de
Barracão com o secretário Norberto
Ortigara. jornaldafronteira.com.br
BONDE – O site do grupo Folha de
Londrina destacou a inauguração da
Villa Puree e a presença do secretário
Norberto Ortigara. bonde.com.br
DIARIO DO SUDOESTE – Registro de
encontro do prefeito de São João com
a chefe do Núcleo da Seab em Pato
NANANNA
Branco, NA
Leunira
Viganó Tesser, e
equipe. diariodosudoeste.com.br
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