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ENTRA EM OPERAÇÃO O 'ALERTA GEADA'
PARA PROTEÇÃO DE LAVOURAS DE CAFÉ
Entra em operação nesta terça-feira (11) o Alerta
Geada, serviço que o IDR-Paraná e o Simepar
oferecem de maio a setembro com o objetivo de
auxiliar os produtores a adotarem técnicas para
proteção de cafezais. O serviço é destinado
prioritariamente à proteção de lavouras com até dois
anos de implantação. O boletim diário e os alertas de
geada podem ser acompanhados pelo aplicativo
IAPAR Clima, disponível gratuitamente na App Store
e no Google Play e nas páginas www.idr.pr.gov.br e
www.simepar.br. aen.pr.gov.br

IMPORTAÇÕES IMPULSIONAM ALTA NA
MOVIMENTAÇÃO PORTUÁRIA DO PARANÁ

As importações puxaram a movimentação de cargas
pelos portos do Paraná no primeiro quadrimestre.
Com altas nos segmentos de Carga Geral e Granéis
Sólidos, os terminais de Paranaguá e Antonina
movimentaram 18.262.189 toneladas, de janeiro a
abril. As importações tiveram alta de 12% em relação
ao mesmo período de 2020. Nos granéis sólidos,
destaque para malte e cevada, com aumento de
21%, e de fertilizantes, com alta de 12%. aen.pr.gov.br

COM APOIO DO ESTADO, COAMO ANUNCIA
R$ 81 MILHÕES EM NOVA FÁBRICA DE RAÇÃO

CORONAVÍRUS
NÚMEROS DO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 986.849
INTERNADOS: 2.360
RECUPERADOS: 700.241

ÓBITOS: 23.848
VACINADOS: 2.030.025
Informe Epidemiológico da Sesa em
11/05/2021. saude.pr.gov.br

NA MÍDIA
TV CIDADE – O secretário Norberto

Ortigara foi entrevistado no
programa Primeiro Impacto, de
Londrina, sobre a atuação no
período da pandemia. Em 48m50s.
fb.primeiroimpactoprtvcidade.
RBJ - Matéria sobre capacitação de

produtores cita o engenheiro
agrônomo Luiz Pasquali, do IDRParaná. rbj.com.br

O Governo do Paraná e a Coamo Agroindustrial vão
ampliar a parceria institucional nos próximos meses.
RELATÓRIO SEMANAL DE
A cooperativa vai iniciar ainda neste ano a
PLANTIO E COLHEITA
construção de uma fábrica de ração animal nas
Está disponível no site da
proximidades do atual parque industrial, em Campo Secretaria o relatório semanal de
Mourão. O investimento será de R$ 81 milhões, com
plantio e colheita no Paraná, que
a geração inicial de 68 empregos diretos e outros
mostra a situação das lavouras
100 indiretos. A estimativa é produzir 158 mil
de batata, café, feijão, milho e
trigo. agricultura.pr.gov.br
toneladas de ração. aen.pr.gov.br
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