
CORONAVÍRUS

 NÚMEROS DO PARANÁ:

          CONFIRMADOS: 834.387

          INTERNADOS: 2.906

          RECUPERADOS: 586.881 

          ÓBITOS: 16.173

          VACINADOS: 910.196

Informe Epidemiológico da Sesa em
29/03/2021. saude.pr.gov.br

Líder nacional na atividade avícola, com um terço do

abate no País no ano passado, a produção de carne

de frango no Paraná teve crescimento de 3,9% em

2020 com relação a 2019. O volume foi de 4,49

milhões de toneladas, 33,4% das 13,7 milhões de

toneladas produzidas pelo Brasil em 2020, com

abate de mais de 2 bilhões de aves. O Paraná é

também quem mais exporta carne de frango no

País, com 40,9%. agricultura,pr.gov.br
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NA MÍDIA

GOVERNO CONTINUARÁ INVESTINDO NO
SETOR AGROPECUÁRIO, DIZ SECRETÁRIO
O Governo continuará a oferecer condições mais

facilitadas para os produtores modernizarem o

maquinário e investirem em energias renováveis. A

garantia foi dada pelo secretário Norberto Ortigara,

em evento online promovido pelo Banco do Brasil

nesta segunda-feira. agricultura.pr.gov.br

PARANÁ PRODUZ UM TERÇO DA CARNE DE
FRANGO NO BRASIL E LIDERA EXPORTAÇÃO

RPC – O programa Caminhos do

Campo discorreu sobre produção de
frutas exóticas com participação do
agrônomo do Deral Paulo Andrade.

globoplay.globo.com

O PRESENTE – Matéria sobre a

produtividade do milho safrinha
ouve a técnica do Deral Jean Marie
Ferrarini.  opresente.com.br

TRIBUNA DO INTERIOR - Jornal fala

do avanço da colheita do milho na
região de Campo Mourão e cita o
analista do Deral, Edmar Gervásio.

tribunadointerior.com.br

O PARANÁ - Matéria cita o caso de

raiva bovina em Cascavel e  a médica
veterinária da Adapar Luciana
Riboldi. oparana.com.br

IDR-PARANÁ PROMOVE DIA DE CAMPO VIRTUAL
O IDR-Paraná e a Syngenta promovem, nesta terça e

quarta, dia de campo virtual do Projeto Centro-Sul de

Feijão e Milho. Serão exibidos vídeos gravados em

unidades do projeto. O acesso pode ser pelos canais

do IDR-Paraná: https://bit.ly/3fe0h0E ou da Syngenta:

https://bit.ly/3ssfdfu, no Youtube, a partir das 8h30. 

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-03/informe_epidemiologico_29_03_2021.pdf
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