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BOLETIM DESTACA QUE PREÇO DA ARROBA
BOVINA SUBIU 53% EM 12 MESES

Representantes do Estado e da empresa japonesa

Sandai, especialista na produção de fertilizantes

orgânicos, se reuniram nesta sexta-feira (12) para

articular uma parceria no âmbito do programa

Paraná Mais Orgânico. O objetivo é implementar

tecnologias de produção, comercialização e

internacionalização de orgânicos. aen.pr.gov.br
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A arroba bovina teve preço reajustado em 53% no

ano passado, o que refletiu diretamente no bolso dos

consumidores brasileiros de carne. Entre os fatores

que contribuíram estão o aumento nas exportações,

altos custos de produção e redução do rebanho

devido à estiagem. Esse é um dos assuntos do

Boletim Semanal de Conjuntura Agropecuária,

elaborado pelo Deral. agricultura.pr.gov.br

ORGÂNICOS: ESTADO ARTICULA PROJETOS DE
PARCERIA COM O JAPÃO

NA MÍDIA
FAEP - Reportagem de capa do

Boletim Informativo da Faep destaca

a produção de tilápia no Paraná. O

analista do Deral Edmar Gervásio foi

entrevistado. sistemafaep.org.br

FAEP - Na mesma edição, o

engenheiro agrônomo do Deral

Carlos Hugo Godinho foi

entrevistado sobre os métodos de

elaboração das estimativas de safra.

sistemafaep.org.br

COMO PESSOAS ANÔNIMAS VIRAM A VIDA MUDAR COM A PANDEMIA
Enquanto uns trabalham diretamente no combate à covid-19, o Governo do Estado 

 manteve diferentes estruturas auxiliando quem mais precisa. O Paraná implementou o

programa Cartão Comida Boa, que injetou R$ 113 milhões na economia, alcançando

quase 800 mil pessoas em situação de vulnerabilidade. Além disso, mesmo com a

pandemia, a manutenção do programa Leite das Crianças foi uma vitória. aen.pr.gov.br

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-03/informe_epidemiologico_12_03_2021.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Mais-de-746-mil-paranaenses-ja-foram-infectados-pela-Covid-19-Parana-ja-aplicou-613088
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Comite-tecnico-da-OIE-valida-Parana-para-ser-Area-Livre-de-Aftosa-sem-Vacinacao
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=111291&tit=Estado-articula-projetos-de-parceria-com-o-Japao
http://www.agricultura.pr.gov.br/Pagina/Conjuntura-Boletim-Semanal-102021
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Preco-da-arroba-bovina-subiu-53-nos-ultimos-12-meses
https://www.sistemafaep.org.br/arquivo/index.html?catalog=BI1532&startPage=18
https://www.sistemafaep.org.br/arquivo/index.html?catalog=BI1532&startPage=24
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=108285&tit=Comida-Boa-movimentou-R-113-milhoes-no-comercio
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=111288&tit=Como-pessoas-anonimas-viram-a-vida-mudar-com-a-pandemia

