
CORONAVÍRUS

 NÚMEROS DO PARANÁ:

          CONFIRMADOS: 917.924

          INTERNADOS: 2.451

          RECUPERADOS: 661.922 

          ÓBITOS: 21.056

          VACINADOS: 1.527.486

Informe Epidemiológico da Sesa em
23/04/2021. saude.pr.gov.br
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NA MÍDIA

O PARANÁ - Reportagem sobre os

focos de raiva bovina encontrados

em Cascavel tem entrevista com a

médica veterinária da Adapar

Luciana Riboldi. oparana.com.br

OCEPAR -Informe Paraná

Cooperativo publica matéria sobre

a inauguração do frigorífico de

peixes em Alvorada do Sul e cita a

presença do secretário Norberto

Ortigara. paranacooperativo.coop.br

EMPRESA DE CARNE VEGETAL CONQUISTA 22 PAÍSES E MIRA MERCADO
NORTE-AMERICANO
A Fazenda Futuro, empresa brasileira especializada na produção de proteínas à base de

plantas, já vende seus produtos em 22 países. Apesar de ter apenas dois anos de

existência, a pretensão é de encerrar 2021 com presença em 35 nações. A previsão é que,

ainda em abril, o mercado norte-americano receba os alimentos. cnnbrasil.com.br

A chegada do inverno inaugura, no Paraná, a

colheita de uma das frutas mais produzidas no

mundo, a tangerina. A região do Vale do Ribeira é

uma das maiores produtoras do Brasil. Esse é um

dos assuntos abordados pelo Boletim de Conjuntura

Agropecuária, elaborado pelo Departamento de

Economia Rural (Deral), da Secretaria da Agricultura

e do Abastecimento, referente à semana de 17 a 23

de abril. agricultura.pr.gov.br

TERCEIRO PRODUTOR NACIONAL, PARANÁ
COMEÇA COLHEITA DA TANGERINA

EXPORTAÇÃO DE FRUTAS CRESCE 7% NO TRIMESTRE
As exportações brasileiras de frutas no primeiro

trimestre cresceram 7% em volume comparado ao

mesmo período de 2020. O setor vendeu mais de 245

mil toneladas. Em receita, faturou US$ 193,5 milhões,

14% a mais que em 2019, principalmente devido ao

câmbio. O destaque é a uva, com aumento de 105%

nas vendas. abrafrutas.org.
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