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AGRICULTURA FAMILIAR COMERCIALIZA
PRODUTOS NA PEDRA DA CEASA CURITIBA

Desde o ano passado, a Ceasa Curitiba vem cedendo
espaço para agricultores familiares participarem da
pedra, um local de mercado livre dentro do
ambiente da entidade. E cada vez mais os pequenos
produtores têm aproveitado a oportunidade para
comercialização dos produtos. Calcula-se que 800
famílias sejam beneficiadas. idrparana.pr.gov.br

PROAGRO VAI COBRIR PERDA POR DOENÇAS
PROVOCADAS PELA CIGARRINHA DO MILHO

O Proagro vai cobrir perdas causadas pela cigarrinha
do milho. O Comunicado 37.014, do BC, pede que os
agentes realizem as revisões de eventuais
indeferimentos de pedidos de cobertura de
operações enquadradas a partir de 1.º de julho de
2020, sob a ótica dessa nova orientação. O BC diz,
ainda, que, caso sejam desenvolvidos métodos
seguros de controle ou combate, a questão pode ser
revista. agricultura.gov.br

GEADA PODE PROVOCAR A MAIOR PERDA A
VITIVINICULTORES DA FRANÇA EM 30 ANOS

Uma geada severa no início do mês nas principais
áreas vitivinícolas da França pode causar a maior
perda em 30 anos. Estima-se que 80% dos vinhedos
foram afetados. A queda em faturamento pode girar
entre 25% e 50%. Outras culturas também foram
atingidas e o governo ativou seu programa de
“calamidades agrícolas”. cnnbrasil.com.br

CORONAVÍRUS
NÚMEROS DO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 887.549
INTERNADOS: 2.404
RECUPERADOS: 638.729

ÓBITOS: 19.594
VACINADOS: 1.340.795
Informe Epidemiológico da Sesa em
14/04/2021. saude.pr.gov.br

NA MÍDIA
AGRO MAIS – Canal especializado da
Rede Bandeirantes entrevista o
analista do Deral Edmar Gervásio
sobre produção de milho.
agromais.youtube
REUTERS - Gervásio também foi
entrevistado pela Reuters sobre as
condições do milho safrinha no
estado. istoedinheiro.com.br

TRIBUNA DO INTERIOR - Matéria
PRODUÇÃO DE ETANOL DE MILHO CRESCE 58% sobre entrega de equipamentos a
famílias de Barbosa Ferraz cita o
A produção de etanol de milho no Brasil avançou
extensionista do IDR-Paraná Marcelo
58% na última temporada. Analistas já projetam
Agenciano. tribunadointerior.com.br
crescimento anual de cerca de 25% para o ciclo

2021/22. Relatório da União da Indústria de Cana-deO PARANÁ - Site cita o secretário
Açúcar (Unica) mostra que 2,57 bilhões de litros de
Norberto Ortigara e destaca ações do
etanol no País (quase 9% da produção total) vieram
governo pelo agro. oparana.com.br
do milho. forbes.com.br
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