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ASSOCIATIVISMO FORTALECE TRABALHO
DE MULHERES RURAIS NO SUDOESTE

A criação da Associação de Mulheres Rurais de
Chopinzinho, oficializada em 1987, foi um marco para
a agricultura do Sudoeste do Paraná. Na época com
62 participantes, a entidade já buscava maior
reconhecimento e valorização da mulher rural. Hoje,
com 182 associadas, a entidade colhe os resultados
de anos de esforço e organização. Nos últimos anos,
elas conseguiram ampliar seu espaço e estrutura
para trabalhar e agora desejam aumentar a
comercialização dos produtos. agricultura.pr.gov.br

COOPERATIVISMO PARANAENSE PLANEJA
INVESTIR R$ 23 BILHÕES ATÉ 2025

O cooperativismo paranaense prevê investir R$ 23
bilhões no período de 2021 a 2025. Em 2020, já foram
investidos R$ 3,5 bilhões, 61% a mais do que em 2019,
e deve chegar perto de R$ 4 bilhões este ano.
Impulsionado pelos segmentos agropecuário, de
crédito e de saúde, o faturamento das 217
cooperativas cresceu 31,8% em 2020, para o recorde
de R$ 115,7 bilhões. A reportagem é do jornal Valor
Econômico, com entrevista também do secretário
Norberto Ortigara. paranacooperativo.coop.br

BALANÇA COMERCIAL TEM O MELHOR SALDO
HISTÓRICO NO PRIMEIRO TRIMESTRE

A balança comercial brasileira registrou o melhor
saldo para o primeiro semestre desde 1989. De
janeiro a junho, o País exportou US$ 37,496 bilhões a
mais do que importou. O saldo é 68,2% maior que
nos seis primeiros meses de 2020. Em junho, o setor
agropecuário teve acréscimo exportador de 24,9%
em relação ao mesmo mês de 2020, com destaque
para algodão em bruto (+11,4%), café não torrado
(+45%) e soja (+23,6%). agenciabrasil.ebc.com.br

CORONAVÍRUS
NÚMEROS DO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 1.289.323
INTERNADOS: 2.172
RECUPERADOS: 907.362

ÓBITOS: 30.955
VACINADOS: 4.433.856
Informe Epidemiológico da Sesa em
02/07/2021. saude.pr.gov.br

NA MÍDIA
TRIBUNA DO PARANÁ - Matéria
sobre os efeitos da geada no preço
das hortaliças ouve Evandro Pilati,
técnico da Ceasa Paraná.
tribunapr.uol.com.br
ISTO É DINHEIRO - Site publica
reportagem sobre o controle da
ferrugem asiática e cita o secretário
Norberto Ortigara e o gerente de
sanidade vegetal da Adapar, Renato
Rezende. istoedinheiro.com.br
DIÁRIO DO SUDOESTE - A chefe do
núcleo regional de Pato Branco,
Leunira Tesser, e o secretário
Norberto Ortigara são citados em
matéria sobre a atualização de
rebanhos na região e o Susaf.
diariodosudoeste.com.br
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