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IDR-PARANÁ TRABALHA NA INCLUSÃO
PRODUTIVA DE FAMÍLIAS VULNERÁVEIS

O IDR-Paraná trabalha em programa de inclusão
produtiva de agricultores familiares, assentados e
comunidades tradicionais. Na região de Campo
Mourão, por exemplo, 70 famílias são beneficiadas.
Cada uma recebe R$ 2,4 mil, a fundo perdido, para
investir em atividades como aquisição de
equipamentos agrícolas, adubos, construção de
instalações ou compra de animais, com vistas a
propiciar a saída da condição de extrema pobreza,
aumentar a segurança alimentar e ampliar a geração
de renda. idrparana.pr.gov.br

C.VALE INICIA CONSTRUÇÃO DE ESMAGADORA DE
SOJA NO COMPLEXO INDUSTRIAL EM PALOTINA
A cooperativa C.Vale deu início nesta segunda-feira
às obras da esmagadora de soja no complexo
industrial em Palotina. O empreendimento receberá
R$ 552 milhões em investimentos. A planta terá
capacidade inicial para processar 2.500 toneladas de
soja por dia. Serão criados 580 empregos, além de
1.500 postos de trabalho na construção, que deve se
concluir em 2023. c.vale.com.br

EM QUATRO MESES, RIOS DO PARANÁ SÃO
REPOVOADOS COM 500 MIL PEIXES NATIVOS

Desde janeiro deste ano, mais de 500 mil alevinos de
espécimes nativas estão contribuindo para o
repovoamento dos rios Paraná, Piquiri e Iguaçu. O
Instituto Água e Terra (IAT) oferece apoio técnico à
iniciativa de recuperação da fauna do Estado. O
repovoamento dos rios teve início com a criação do
Promulp, em 2018, por pescadores e diretoria do
Clube de Pesca Maringá. Trata-se de um projeto
social de clubes de pesca para multiplicação de
peixes. aen.pr.gov.br

CORONAVÍRUS
NÚMEROS DO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 1.061.876
INTERNADOS: 2.822
RECUPERADOS: 741.214

ÓBITOS: 25.519
VACINADOS: 2.303.815
Informe Epidemiológico da Sesa em
25/05/2021. saude.pr.gov.br

NA MÍDIA
CANAL RURAL– O gerente de

Saúde Animal da Adapar, Rafael
Dias, concedeu entrevista sobre os
benefícios do status internacional de
Área Livre de Aftosa sem Vacinação
para o Paraná. canalrural.com.br
RIC RURAL - O secretário Norberto

Ortigara participa de reportagem
sobre o cooperativismo no Paraná.
youtube.com

RELATÓRIO SEMANAL DE
PLANTIO E COLHEITA

Está no site da Seab o relatório
que mostra a evolução da safra.
Na quinta-feira (27) serão
disponibilizados os dados
mensais. agricultura.pr.gov.br
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