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CORONAVÍRUS

TIM ANUNCIA AMPLIAÇÃO DE REDE 4G PARA
O INTERIOR COM FOCO NO AGRONEGÓCIO

ÓBITOS: 19.860

O agronegócio brasileiro se compromete cada vez
NÚMEROS DO PARANÁ:
mais com a adoção de práticas que poupam os
recursos naturais e diminuem a emissão de carbono.
CONFIRMADOS: 891.407
Essa é a conclusão do artigo Desenvolvimento da
INTERNADOS: 2.405
agricultura de baixo carbono no Brasil, publicado
pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)
RECUPERADOS: 641.868
com participação do IDR-Paraná. agricultura.pr.gov.br

A TIM Brasil anunciou nesta quinta-feira (15), no
VACINADOS: 1.349.996
Palácio Iguaçu, que estenderá sua rede 4G para
novos pontos no Interior do Estado: 2,8 mil km de
Informe Epidemiológico da Sesa em
15/04/2021. saude.pr.gov.br
rodovias e 355 distritos e vilas terão sinal da
operadora. A expansão está alinhada com os
NA MÍDIA
investimentos do governo estadual em infraestrutura
e vai impulsionar o agronegócio. aen.pr.gov.br
NOROESTE ACONTECE – Jornal fala

CEASA LONDRINA PROMOVE DOAÇÃO DE
ALIMENTOS PARA HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

A Ceasa Londrina realiza na madrugada desta sextafeira (16), a partir das 4 horas, uma ação para doação
de hortigranjeiros por parte dos agricultores e
permissionários atacadistas. Os produtos serão
entregues a profissionais da saúde que atuam na ala
de covid-19 no Hospital Universitário. aen.pr.gov.br

MINISTÉRIO PUBLICA ZARC PARA CITROS

sobre decisão do Confaz de isentar
de ICMS equipamentos de irrigação,
com entrevista do secretário
Norberto Ortigara.
noroesteacontece.com.br
CBN - Ortigara concedeu entrevista

à emissora e destacou o bom
desempenho do agronegócio

paranaense. cbncuritiba.com
Foram publicadas no Diário Oficial da União as
portarias para o Zoneamento Agrícola de Risco
Climático da cultura dos citros. Este é o primeiro que TRIBUNA DO INTERIOR - Matéria
sobre famílias de Barbosa Ferraz
considera riscos climáticos de 20%, 30% e 40% para
que receberam recursos do Renda
pomares em produção e para implantação de novas
Agricultor Familiar cita o
áreas e não somente a aptidão climática, como era
extensionista do IDR-Paraná Marcos
feito anteriormente. A Portaria n.º 47 aprova o Zarc
Brito. tribunadointerior.com.br
do Paraná. agricultura.gov.br
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