
CORONAVÍRUS

 NÚMEROS DO PARANÁ:

          CONFIRMADOS: 868.567

          INTERNADOS: 2.536

          RECUPERADOS: 619.017

          ÓBITOS: 18.375

          VACINADOS: 1.249.248

Informe Epidemiológico da Sesa em
08/04/2021. saude.pr.gov.br
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NA MÍDIA

CONAB ESTIMA SAFRA DE GRÃOS SUPERIOR A
270 MILHÕES/TON; IBGE CHEGA PRÓXIMO

PARANA COOPERATIVO – Site fala

da cooperação entre a Cocari e a

prefeitura de Alvorada do Sul para

engorda, abate e comercialização de

tilápia, com declaração do secretário

Norberto Ortigara.

paranacooperativo.coop.br

LOGÍSTICA E INDUSTRIALIZAÇÃO VÃO
FORTALECER O AGRO, DIZ GOVERNADOR
Investimentos nos diferentes modais logísticos para

melhorar o escoamento da safra, apoio a

cooperativas e produtores rurais para incentivar a

agroindustrialização e a vocação do Paraná na

produção de alimentos estão entre os pontos

destacados pelo governador Carlos Massa Ratinho

Junior nesta quinta-feira durante evento da revista

Exame. O painel online sobre os planos dos governos

para incentivar o agronegócio teve participação

também dos governadores de Mato Grosso, Bahia e 

 Rio Grande do Sul. agricultura.pr.gov.br

O secretário Norberto Ortigara e

o chefe do Deral, Salatiel Turra,

são os convidados do fórum

online "A importância do agro",

do Seedthon - Congresso

Brasileiro de Sementes, nesta

quinta-feira (8), às 20 horas, com

transmissão pelo Youtube. 

SEAB PARTICIPA DE LIVE
SOBRE INOVAÇÃO NO AGRO

A Conab divulgou o 7.º Levantamento de Safra com

previsão de 273,8 milhões de toneladas de grãos. O

aumento é de 6,5% em relação à safra passada.

Quanto à área de plantio, o boletim prevê

crescimento de 3,9%, chegando a 68,5 milhões de

hectares. O IBGE, que utiliza um método diferente

em seu Levantamento Sistemático, estima a

produção de 264,9 milhões de toneladas, alta de

4,2% em relação a 2020. 
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