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TIROL INAUGURA FÁBRICA EM IPIRANGA
PARA PRODUÇÃO DE LEITE LONGA VIDA

Com investimento de R$ 152 milhões, a Tirol
inaugurou a sua primeira fábrica no Paraná, em
Ipiranga. Em uma área de 33,1 mil m², a unidade
fabril será voltada para a produção de leite longa
vida (UHT), com capacidade inicial de 600 mil litros
por dia, mas com potencial de ampliação para 1,2
milhão de litros e inclusão de outros produtos
lácteos. O maior investimento industrial do
município vai ativar uma cadeia econômica na região
com 150 fornecedores diretos. aen.pr.gov.br

PRODUÇÃO DE GRÃOS DEVE ULTRAPASSAR
333 MILHÕES DE TONELADAS EM DEZ ANOS

A produção de grãos deverá atingir 333,1 milhões de
toneladas nos próximos dez anos. Em relação ao que
o país produz nesta temporada de 2020/2021, o
acréscimo deverá ser de 71 milhões de toneladas, alta
de 27,1%, a uma taxa de crescimento de 2,4% ao ano.
Os números são do estudo Projeções do Agronegócio,
Brasil 2020/21 a 2030/31. agricultura.gov.br

EXPORTADORES DE AVES E SUÍNOS REALIZAM
CAMPANHA PUBLICITÁRIA NA COREIA DO SUL

Os exportadores de aves e de suínos colocaram em
curso, até o dia 28 de julho, a maior campanha de
imagem na Coreia do Sul, exaltando atributos das
carnes de aves e de suínos made in Brazil. Ao todo,
são 362 telas espalhadas pelas 17 mais movimentadas
estações de metrô e terminais de ônibus da capital
sul-coreana. suinoculturaindustrial.com.br

CORONAVÍRUS
NÚMEROS DO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 1.305.107
INTERNADOS: 1.972
RECUPERADOS: 924.709

ÓBITOS: 31.669
VACINADOS: 4.731.026
Informe Epidemiológico da Sesa em
07/07/2021. saude.pr.gov.br

NA MÍDIA
RÁDIO EDUCADORA - Emissora de
Dois Vizinhos fala da visita do
secretário Norberto Ortigara a Boa
Esperança do Iguaçu.
educadoradv.com.br
PREFEITURA BOA ESPERANÇA DO
IGUAÇU - Site também aborda a
visita.
boaesperancadoiguacu.pr.gov.br
O PRESENTE - Jornal analisa
impactos das geadas com o
economista do Deral Marcelo Garrido.
opresenterural.com.br

BRF INVESTE US$ 2,5 MI PARA PRODUZIR CARNE A PARTIR DE CÉLULAS BOVINAS

A companhia de alimentos BRF anunciou o investimento de US$ 2,5 milhões na startup
israelense Aleph Farms, e quer produzir carne cultivada a partir de células bovinas não
geneticamente modificadas em 2024. Segundo a empresa, a construção de alimentação
saudável e sustentável leva em conta a carne vegetal e a cultivada. forbes.com.br
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