16 DE MARÇO DE 2021 | EDIÇÃO 236

BOLETIM INFORMATIVO DA
ASSESSORIA DE IMPRENSA
Newsletter da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento
CEASA ENTREGA FRUTAS A PROFISSIONAIS
DA SAÚDE NA LINHA DE FRENTE
Profissionais de saúde que atuam no enfrentamento
à covid-19 foram surpreendidos com uma ação
promovida pela Ceasa Paraná e pelos permissionários

CORONAVÍRUS
NÚMEROS DO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 764.529

da unidade de Curitiba. No momento mais crítico da
pandemia no Estado, os atacadistas e produtores se
reuniram e arrecadaram 7 mil quilos de frutas, para
serem entregues em cinco hospitais de Curitiba e da
Região Metropolitana e em nove Unidades de Pronto
Atendimento da Capital. agricultura.pr.gov.br

INTERNADOS: 2.468
RECUPERADOS: 547.875

ÓBITOS: 13.826
VACINADOS: 506.333
Informe Epidemiológico da Sesa em
16/03/2021. saude.pr.gov.br

NA MÍDIA
CANAL RURAL – Site fala do kit de

EM CINCO ANOS, BRASIL DEVE PASSAR EUA
E SER O MAIOR EXPORTADOR DE GRÃOS

Responsável por produzir uma quantidade de
alimentos que atende a 800 milhões de pessoas em
todo o mundo, o Brasil deve continuar ampliando
sua contribuição a ponto de se tornar, nos próximos
cinco anos, o maior exportador de grãos do planeta,
superando os EUA. A informação é da Embrapa. Em
apenas dez anos, a participação brasileira no
mercado de alimentos saltou de US$ 20,6 bilhões
para US$ 100 bilhões. agenciabrasil.ebc.com.br

RELATÓRIO DE PLANTIO E COLHEITA
Está disponível no site da Secretaria o relatório
semanal do plantio e colheita no Paraná, que
mostra a situação das lavouras de batata, feijão,
milho e soja. agricultura.pr.gov.br

monitoramento de perdas na
colheita de soja desenvolvido pela
Embrapa e ouve Edivan José
Possamai, do IDR-Paraná.
canalrural.com.br

BRF VAI DEMITIR CERCA DE
150 EM FRANCISCO BELTRÃO
Com a disparada dos grãos e
excesso de estoques, a BRF vai
demitir cerca de 150 funcionários
do abatedouro de aves de
Francisco Beltrão, anunciou o
sindicato dos trabalhadores da
região. O número não deve ser
maior porque, ao encerrar o 3º
turno de abate de frango, a
empresa abriu um novo para
abate de matrizes. avisite.com.br
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