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PARANÁ DEVE PRODUZIR 38,6 MILHÕES DE
TONELADAS DE GRÃOS NA SAFRA 20/21
O relatório mensal do Deral indica que a safra
2020/2021 no Paraná deve gerar um volume de 38,6
milhões de toneladas de grãos em uma área de 10,4
milhões de hectares. O índice de produção é 6%
menor do que o produzido na safra 2019/2020, em
uma área 3% maior. agricultura.pr.gov.br

BOLETIM APONTA REDUÇÃO DE 9% PARA O CAFÉ

A produção paranaense de café na safra 2021 deve
ter uma redução de 9% em comparação com o ciclo
anterior. A previsão é de 873 mil sacas. Isso se deve à
bienalidade negativa da cultura e à severa estiagem.
De positivo aparecem os preços em alta no mercado
físico. Esse é um dos assuntos do Boletim Semanal
do Deral. agricultura.pr.gov.br

DESAN DIVULGA HABILITADOS DO COMPRA

O Desan publicou nesta sexta-feira (28) a relação de
pequenas cooperativas e associações da agricultura
familiar habilitadas no edital de Chamada Pública
Eletrônica 001/2021, do programa Compra Direta
Paraná. As organizações têm até terça-feira (01/06)
para, se quiserem, pedir revisão. agricultura.pr.gov.br

INDÚSTRIAS DE CARNES INICIAM INVESTIMENTOS

O status de área livre de febre aftosa sem vacinação
vai representar um salto na cadeia de carne do
Estado, principal produtor de proteína animal do
País. De olho na abertura de mercados, frigoríficos
instalados no Paraná começam a tirar investimentos
bilionários do papel. aen.pr.gov.br

CORONAVÍRUS
NÚMEROS DO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 1.078.504
INTERNADOS: 2.876
RECUPERADOS: 753.282

ÓBITOS: 26.021
VACINADOS: 2.342.837
Informe Epidemiológico da Sesa em
28/05/2021. saude.pr.gov.br

NA MÍDIA
RIC MAIS – Odete Volz Medeiros,

supervisora regional da Adapar em
Cascavel, falou sobre a campanha
de atualização de rebanhos.
ricmais.com.br
PARANASHOP - Reportagem sobre

uma ação solidária, fruto de parceria
entre um restaurante e
comunidades de agricultores
familiares ouve o gerente regional
do IDR-Paraná, Orival Stolf.
paranashop.com.br

ADAPAR FORTALECE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA

A preservação da sanidade do rebanho paranaense e a sustentação da condição
sanitária do Paraná como área livre de febre aftosa sem vacinação contam com intenso
trabalho de servidores da Adapar. Atuante em Unidades Locais, Postos de Fiscalização e
laboratório de pesquisa, a equipe tem papel fundamental no novo desafio que o
reconhecimento internacional traz para o Estado. agricultura.pr.gov.br
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