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PRAZO PARA PROPOSTAS AO COOPERA
PARANÁ PRORROGADO ATÉ 12 DE JULHO

A Seab prorrogou o edital para seleção e classificação
de projetos de negócios sujeitos ao suporte
financeiro no Coopera Paraná. O prazo vai se
estender por mais uma semana, encerrando em 12
de julho. A resolução leva em conta a dificuldade
para elaborar e finalizar a documentação técnica
necessária à inscrição. agricultura.pr.gov.br

ALTÔNIA É DESTAQUE EM PRODUÇÃO DE LIMÃO

O município de Altônia responde por 44,7% da
produção de limão, bem à frente dos demais polos –
Cerro Azul (6%), São Jorge do Patrocínio (6%) e
Andirá (4,6%). São quase 500 hectares. O fruto ocupa
uma área de 1,3 mil hectares no Estado, com 20,1 mil
toneladas de frutas na safra 2019/2020, e movimento
de R$ 32,9 milhões. agricultura.pr.gov.br

ADAPAR FISCALIZA PROPRIEDADES QUE NÃO
ATUALIZARAM OS CADASTROS DO REBANHO

A Adapar iniciou busca de propriedades sobre as
quais não há registro de atualização do rebanho. Elas
serão notificadas e correm risco de multa. Também
não poderão emitir GTA, com vistas à movimentação
entre propriedades ou abate. O prazo da campanha
encerrou-se em 30 de junho. O balanço parcial, sextafeira (02), era de 80,6%. agricultura.pr.gov.br

ESTADO AGILIZA PROCESSO LICENCIAMENTO
PARA PRODUÇÃO DE ENERGIA SUSTENTÁVEL

O governo lançou, nesta segunda-feira, o Paraná
Energia Sustentável. A intenção é que a produção de
energia limpa no Estado, por empreendimentos de
pequeno porte, tenha nova dinâmica para a emissão
de licenciamento ambiental, reduzindo o tempo de
espera. Para isso, foram criadas sete resoluções, uma
para cada modalidade, além de um sistema online
que vai unificar e agilizar o processo. aen.pr.gov.br

CORONAVÍRUS
NÚMEROS DO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 1.298.175
INTERNADOS: 2.078
RECUPERADOS: 917.758

ÓBITOS: 31.355
VACINADOS: 4.537.974
Informe Epidemiológico da Sesa em
05/07/2021. saude.pr.gov.br

NA MÍDIA
RPC - Programa Caminhos do
Campo trata dos alimentos
embalados e conversa com Avner
Paes Gomes, do IDR-Paraná.
globoplay.globo.com
AGROFAG - Na estreia do programa
do Centro Universitário FAG, o
secretário Norberto Ortigara fala do
agro paranaense. De 26m00 a
30m50. agrofag.youtube
AGROFAG - Também abordou
pesquisa sobre o trigo mourisco e
entrevistou o operador de máquinas
do IDR-Paraná João Ranghetti. De
13m38 a 24m18. agrofag.youtube.
RIC RURAL - Programa fala do
impacto da geada nos preços de
alimentos com o chefe da Seab em
Maringá, Jucival Pereira.
ricrural,youtube
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