
CORONAVÍRUS

 NÚMEROS DO PARANÁ:

          CONFIRMADOS: 929.005

          INTERNADOS: 2.408

          RECUPERADOS: 670.103

          ÓBITOS: 21.660

          VACINADOS: 1.658.854

Informe Epidemiológico da Sesa em
27/04/2021. saude.pr.gov.br

TRIBUNA DA REGIÃO - Texto sobre
projeto de fomento à agricultura

familiar em Goioerê cita a

agrônoma do IDR, Silmara Scheiffer

Basaglia. tribunadaregiao.com.br

FOLHA DO LITORAL – Jornal
publica entrevista do secretário

Norberto Ortigara, veiculada por

mais 23 jornais. folhadolitoral.com 
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NA MÍDIA

O Deral publicou o novo relatório

de plantio e colheita, que mostra

a situação das lavouras de batata,

café, feijão, milho, soja e trigo.

agricultura.pr.gov.br

RELATÓRIO SEMANAL DE 
 PLANTIO E COLHEITA

BANCO DO AGRICULTOR PARANAENSE
FORMALIZA PRIMEIROS FINANCIAMENTOS
Os primeiros contratos foram assinados durante o

lançamento do programa no Palácio Iguaçu. Joice

Kasiano, de Candói, na Região Centro-Sul do Paraná,

viabilizou o empréstimo de R$ 28 mil para melhorar

o rendimento da sua pequena propriedade leiteira.

agricultura.pr.gov.br

O agricultor paranaense tem um novo programa de

crédito com juros subsidiados pelo Estado. A

operação é garantida pelo Banco do Agricultor

Paranaense. O alcance é estimado em R$ 500

milhões. A proposta é alavancar investimentos por

meio da equalização de taxa de juros em diversas

atividades, além de promover sustentabilidade,

inovação, geração de emprego e mais

competitividade. agricultura.pr.gov.br

BANCO DO AGRICULTOR PARANAENSE
ALAVANCA A AGRICULTURA FAMILIAR

GOVERNADOR ANUNCIA ISENÇÃO DE ICMS
PARA EQUIPAMENTOS DE IRRIGAÇÃO
O governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou

nesta terça-feira (27) que o Estado está editando um

decreto que isenta o ICMS, principal tributo estadual,

sobre equipamentos de irrigação destinados ao uso

na agricultura ou horticultura. O Conselho Nacional

de Política Fazendária (Confaz) aprovou a medida no

começo do mês. agricultura.por.gov.br

BANCO É APOSTA DE NOVO SALTO NO AGRO
O Banco é estratégico para um novo salto que fará o

Paraná se tornar ainda mais protagonista no

agronegócio mundial. Segundo Norberto Ortigara, é

aposta ousada e inédita para subsidiar

modernizações e resolver gargalos históricos, como a

irrigação no Arenito Caiuá agricultura.pr.gov.br
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