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GUAÍRA PREPARA PLANO DIRETOR PARA
ABRIR AS PORTAS DA NOVA FERROESTE

O traçado da Nova Ferroeste vai entrar no Paraná,
vindo do Mato Grosso do Sul, por Guaíra. Por causa
do modal, a cidade antecipou o planejamento e os
investimentos e espera finalizar ainda neste ano um
plano diretor alicerçado em quatro obras
estruturantes: a ferrovia, a revitalização da ponte, a
construção do contorno rodoviário e a criação de
zona franca. Documento técnico apresentado nesta
quinta-feira prevê Cascavel como hub logístico da
ferrovia, por onde devem passar mais de 8 milhões
de toneladas de grãos por ano. aen.pr.gov.br

CORONAVÍRUS
NÚMEROS DO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 818.711
INTERNADOS: 2.866
RECUPERADOS: 577.548

ÓBITOS: 15.634
VACINADOS: 704.788
Informe Epidemiológico da Sesa em
25/03/2021. saude.pr.gov.br

NA MÍDIA
CBN – Reportagem fala da produção

de citros no Paraná, o terceiro maior
produtor de frutas do País, e
conversa com o agrônomo do Deral
Paulo Andrade. cbncuritiba.com.br
GLOBO RURAL – O kit de

AGTECH JAPONESA USA EDIÇÃO GENÉTICA EM
TOMATE TERAPÊUTICO CONTRA HIPERTENSÃO

A agtech japonesa Sanatech lançou o primeiro
tomate editado geneticamente, em sistema
conhecido como Crispr, para tratamento de
pacientes com pressão alta. O tomate GABA tem até
cinco vezes mais um aminoácido que ajuda no
relaxamento e reduz a pressão arterial. No Brasil, a
enfermidade atinge cerca de 35% da população. A
tecnologia abre campo para desenvolvimento de
alimentos com foco na prevenção e tratamento de
doenças. agevolution.canalrural.com.br

monitoramento de perdas na
colheita de soja, desenvolvido pela
Embrapa é tema de reportagem,
com participação do extensionista do
IDR-Paraná Edivan José Possamai.
revistagloborural.globo.com
MONEY TIMES – As estimativas de

safra divulgadas pelo Deral foram
analisadas pelo agrônomo Carlos
Hugo Godinho, que fala das
perspectivas para o trigo no Paraná.
moneytimes.com.br
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