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COOPERATIVAS PARANAENSES NO MS
RESSALTAM IMPORTÂNCIA DA FERROESTE

Coamo e Lar, duas das principais cooperativas
paranaenses instaladas no Mato Grosso do Sul,
conheceram na terça-feira (23) os detalhes do
projeto da Nova Ferroeste. A apresentação foi feita
por técnicos do grupo de trabalho criado pelos
governos do Paraná e do Mato Grosso do Sul para
desenvolver a nova malha ferroviária. A via terá 1.285
quilômetros de extensão e vai ligar Maracaju (MS) ao
Porto de Paranaguá, dando origem ao segundo
maior corredor de exportação de grãos e contêineres
do País. aen.pr.gov.br

CORONAVÍRUS
NÚMEROS DO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 807.453
INTERNADOS: 2.776
RECUPERADOS: 571.218

ÓBITOS: 15.339
VACINADOS: 637.244
Informe Epidemiológico da Sesa em
24/03/2021. saude.pr.gov.br

NA MÍDIA
RPC MARINGÁ – O analista do
Deral Edmar Gervásio deu
entrevista ao Meio Dia Paraná sobre
o aumento do consumo de carne
de porco. globoplay.globo.com

FAZENDA FUTURO VAI LANÇAR
BACON À BASE DE TAPIOCA
Já conhecida por produzir carnes
à base de plantas, a Fazenda
FUNDO BRITÂNICO QUER INVESTIR NO
Futuro resolveu dar mais um passo
MERCADO VEGANO NO BRASIL
e lançar uma versão vegana do
A Veg Capital, fundo de Venture Capital britânico
bacon. O produto, inédito no
focado no mercado vegano, está à procura de
empresas para investir no Brasil. A Veg tem 18 meses segmento, é feito a partir da
tapioca. O item deve ser lançado
de vida e injetou cerca de US$ 4 milhões em 19
ainda no primeiro semestre. A
empresas no Reino Unido e de outros países na
Fazenda Futuro já vende versões
Europa e na Ásia. No Brasil, começa com a Super
veganas de frango, linguiça,
Vegan, fábrica de chocolates de Santos (SP), e tem
hamburgueres e almondegas.
em vista outra companhia, focada na produção de
cnnbrasil.com.br
leite vegetal. cnnbrasil.com.br
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