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LAR ANUNCIA INVESTIMENTOS DE R$ 2,4 BI
A Lar Cooperativa Agroindustrial planeja investir R$
2,412 bilhões até 2024 na suinocultura e na avicultura,
com previsão de dobrar a quantidade de funcionários
diretos e alcançar 26 mil contratados. Os
investimentos englobam aportes dos produtores e
ampliação das atividades estratégicas da própria Lar
no Oeste e Norte do Paraná. O anúncio foi feito no
Palácio Iguaçu, com a presença do governador Carlos
Massa Ratinho Júnior e do secretário Norberto
Ortigara. agricultura.pr.gov.br

CORONAVÍRUS
CASOS NO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 573.431
INTERNADOS: 1.349
RECUPERADOS: 424.760
ÓBITOS: 10.489
Fonte: Informe Epidemiológico da Sesa
em 10 de fevereiro de 2021.
Leia mais: www.saude.pr.gov.br

NA MÍDIA

SETOR AGRO É FUNDAMENTAL NO LUCRO
E NO MOVIMENTO RECORDE DA FERROESTE

O setor agropecuário foi fundamental para que a
Ferroeste batesse, em 2020, o recorde de
movimentação total de cargas, de grãos e de
contêineres. Além disso, garantiu o maior lucro
operacional desde a criação da empresa, em 1996,
com R$ 1,27 milhão. Sozinha, a soja representou 56%
de toda a movimentação da ferrovia, com 778 mil
toneladas, um incremento de 50% em relação ao ano
anterior. aen.pr.gov.br
MINISTÉRIO LANÇA CARTILHA SOBRE SERVIÇO DE
INSPEÇÃO MUNICIPAL VINCULADO A CONSÓRCIOS
O Ministério da Agricultura lançou a cartilha Serviços de
Inspeção Municipal Vinculados a Consórcios Públicos de
Municípios, com dicas de implantação e operacionalização
do serviço. O material orienta sobre bases legais, formas de
organização, área de atuação, objetivos e passos para
constituir e operacionalizar um serviço de inspeção
municipal e um consórcio público, além de ensinar como
alcançar o comércio regional e nacional. agricultura.gov.br

TRIBUNA DA REGIÃO – Jornal cita
reunião do secretário Norberto Ortigara
com o prefeito de Rancho Alegre do
Oeste para tratar de melhorias em
estradas rurais. tribunadaregiao.com.br
GAZETA REGIONAL – Reunião do
secretário com o prefeito de Janiópolis,
tratando também de estradas rurais, foi
assunto do jornal. gazetaregional.com.br
A REDE – Site registra a entrega de 740
quilos de sementes de feijão a agricultores
de baixa renda de Ortigueira, fruto do
Projeto Grãos, do IDR-Paraná. d.arede.info
SISTEMA OCEPAR – Site destaca o
programa Trator Solidário e fala sobre
entrega realizada em Três Barras do
Paraná. paranacooperativo.coop.br
UNIOESTE ESTUDA PRAGA DA ERVA-MATE

A Unioeste, em parceria com o Inta, da
Argentina, desenvolve projetos de controle
de pragas da erva-mate. A planta se insere
em uma cadeia produtiva que movimenta
US$ 1,2 bilhão ao ano. O objetivo é estudar
a ampola e a broca, duas das principais
pragas que atingem a produção no Brasil,
Argentina e Paraguai. aen.pr.gov.br
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