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LEITE DAS CRIANÇAS COMPLETA 18 ANOS
NO COMBATE À DESNUTRIÇÃO INFANTIL

Uma das ações do Governo do Estado mais
importantes para garantir a segurança alimentar e
nutricional de crianças na primeira infância, o
Programa Leite das Crianças, completa 18 anos nesta
sexta-feira (14). O programa foi estruturado como
auxiliar no combate à desnutrição e, ao mesmo tempo,
beneficia produtores familiares. agricultura,pr.gov.br

JBS VAI INVESTIR R$ 1,8 BILHÃO EM ROLÂNDIA

A JBS, uma das maiores empresas do ramo
agroindustrial do Brasil, anunciou nesta sexta-feira
(14) investimento de R$ 1,8 bilhão na unidade de
Rolândia para a construção da maior fábrica de
empanados do mundo. A nova unidade ficará anexa
à atual. Também será feita a expansão de turno e
modernização da unidade de aves da Seara na
cidade. agricultura.pr.gov.br

GOVERNADOR ANUNCIA NOVO
RESTAURANTE POPULAR EM LONDRINA

O governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou
nesta sexta-feira (14) a liberação de recursos para a
construção de um novo restaurante popular em
Londrina. O estabelecimento será construído na
região Norte da cidade, na Avenida Saul Elkind com
a Rua Carlos Galhardo. A expectativa é servir 1,5 mil
refeições diárias. O investimento será de R$ 3,5
milhões, com repasse da Seab. agricultura.pr.gov.br

CORONAVÍRUS
NÚMEROS DO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 1.006.266
INTERNADOS: 2.376
RECUPERADOS: 710.159

ÓBITOS: 24.187
VACINADOS: 2.101.159
Informe Epidemiológico da Sesa em
14/05/2021. saude.pr.gov.br

NA MÍDIA
O PRESENTE RURAL – Site publica

matéria sobre ações da Adapar
contra plantas daninhas resistentes
a herbicidas e cita o gerente de
Sanidade Vegetal Renato Rezende Y.
Blood. opresenterural.com.br
FOLHA EXTRA - matéria sobre o

projeto Mulheres do Café cita
Luciana Morais, da equipe do IDRParaná. folhaextra.com

BOLETIM ANALISA CONDIÇÕES DESFAVORÁVEIS PARA A PRODUÇÃO DE LEITE
A produção leiteira paranaense diminuiu nos últimos dias. Entre as causas estão a
estiagem, que prejudicou pastagens implantadas e plantio de novas, e os custos
crescentes devido a outros produtos para a dieta, como milho e soja. Também há
dificuldade para providenciar água para os rebanhos. Entre as principais regiões
produtoras, a que menos sofre é a centro-oriental, com perdas pontuais abaixo de 5%.
Leia no Boletim Semanal de Conjuntura Agropecuária do Deral. agricultura.pr.gov.br
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