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SECRETARIA DIVULGA HABILITAÇÃO FINAL
DO PROGRAMA COMPRA DIRETA PARANÁ

A Secretaria da Agricultura e do Abastecimento
divulgou nesta quarta-feira (02) o quadro com a
Habilitação Final da Chamada Pública n.º 01/2021, do
Programa Compra Direta Paraná. Estão habilitadas
integralmente 120 cooperativas e associações da
agricultura familiar. Outras 41 tiveram um ou outro
produto retirado, enquanto quatro foram
consideradas inabilitadas. Também foi publicada a
Classificação por municípios. agricultura.pr.gov.br

COMEÇA COLHEITA DA SEGUNDA SAFRA DE MILHO

Os produtores de milho no Paraná iniciaram a
colheita da segunda safra 2020/21. No entanto, a
estiagem prejudicou e a previsão é de redução de
13,4% no volume em comparação ao ciclo anterior.
Estima-se 10,3 milhões de toneladas. A análise está no
Boletim de Conjuntura Agropecuária elaborado pelo
Deral, referente à semana de 29 de maio a 02 de
junho. agricultura.pr.gov.br

WEBINAR DEBATE DERIVA DE AGROTÓXICOS
Dois eventos online no mês de junho vão debater a
deriva de agrotóxicos e a proteção de abelhas. O
primeiro webinar acontece na próxima segunda-feira
(7), a partir das 10 horas, com transmissão pelo
Youtube do Crea-PR. A segunda acontece em 14 de
junho, no mesmo horário. agricultura.pr.gov.br

CORONAVÍRUS
NÚMEROS DO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 1.097.100
INTERNADOS: 2.888
RECUPERADOS: 766.995

ÓBITOS: 26.641
VACINADOS: 2.371.591
Informe Epidemiológico da Sesa em
02/06/2021. saude.pr.gov.br

NA MÍDIA
PORTAL A REDE – O chefe do
núcleo regional de Ponta Grossa,
Marcelo Hupalo, foi citado em
matéria sobre a apresentação do
Coopera Paraná a agricultores da
região. d.arede.info

NX1 – Matéria aborda o Serviço de
Inspeção Municipal de Francisco
Beltrão e cita a chefe do núcleo
regional Denise Adamchuk.
PARANÁ APRESENTA NOVA FERROESTE A INVESTIDORES
nx1.com.br

A Nova Ferroeste, que vai ligar Maracaju (MS) ao Porto
de Paranaguá, marcou a participação do Estado no
Fórum de Investimentos Brasil (BIF), evento
internacional que reúne representantes do Poder
Público e CEOs de grandes multinacionais. O fórum é
composto de salas específicas para a apresentação de
projetos públicos e privados voltados para setores
estratégicos do País. aen.pr.gov.br

CATVE - O técnico do Deral Fábio
Mezzadri foi entrevistado sobre os
preços da carne bovina. catve.com
REUTERS - O analista do Deral
Edmar Gervásio falou sobre a safra
de milho no Paraná. terra.com.br
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