
CORONAVÍRUS

 NÚMEROS DO PARANÁ:

          CONFIRMADOS: 872.467

          INTERNADOS: 2.543

          RECUPERADOS: 623.358

          ÓBITOS: 18.686

          VACINADOS: 1.256.432
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PORTO DE PARANAGUÁ SE PREPARA PARA A DEMANDA DA NOVA FERROESTE

CASCAVEL GANHA 2º RESTAURANTE POPULAR
O secretário Norberto Ortigara participou nesta sexta-

feira (09) da inauguração do Restaurante Popular no

bairro Santa Cruz, em Cascavel. É o segundo

estabelecimento do gênero inaugurado em menos

de um ano no município. No evento, anunciou-se a

construção de mais um. O investimento foi de mais

de R$ 1,8 milhão e serão servidas até 300 refeições

diárias. agricultura.pr.gov.br 

O Porto de Paranaguá planeja investimento de mais de R$ 920 milhões nos próximos

anos para atender a demanda do projeto da Nova Ferroeste. É no terminal marítimo que

desemboca a maior parte da produção que passará pelo ramal ferroviário de 1.285

quilômetros, que começa no Mato Grosso do Sul. A expectativa é que nova ligação férrea

seja capaz de transportar 35 milhões de toneladas por ano. aen.pr.gov.br

BRDE FAZ ESTREIA NO PLANO
SAFRA COM EQUALIZA AGRO
O BRDE estreia no Plano Safra

2020/21 com equalização de juros

com recursos próprios. A novidade

se soma aos limites do BNDES,

dando oportunidade maior de

financiar a agricultura dos três

estados do Sul – Paraná, Santa

Catarina e Rio Grande do Sul. A

operação está prevista na nova Lei

do Agro. Além do BRDE, também

o Banrisul se habilitou para

atender o Sul.  aen.pr.gov.br

BOLETIM AGROPECUÁRIO DESTACA INÍCIO DA
COLHEITA DO FEIJÃO NO PARANÁ
A semana foi marcada pelo início da colheita do feijão

da segunda safra no Paraná. Se o clima colaborar, a

produção pode atingir 491,2 mil toneladas, volume

83% superior ao da safra passada. A área, estimada em

251,2 mil hectares, é 12% superior. Os dados são do

Boletim de Conjuntura Agropecuária referente à

semana de 2 a 9 de abril. agricultura.pr.gov.br
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