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ESTIAGEM, PRAGAS E GEADA REDUZEM
EXPECTATIVA PARA SAFRA DE GRÃOS

A conjunção de fenômenos como estiagem em
momentos cruciais de algumas das principais
culturas agrícolas paranaenses, as fortes geadas
ocorridas no final de junho e meados de julho e a
agressividade de algumas pragas levaram à redução
na estimativa da safra de grãos 2020/21. Relatório do
Deral, divulgado nesta quinta-feira (29), aponta que
serão produzidas 34,4 milhões de toneladas em 10,4
milhões de hectares. O volume é 16% menor que os
41,2 milhões de toneladas de 2019/20, ainda que a
área seja 4% maior. agricultura.pr.gov.br

ESTADO REFORMA COZINHA SOCIAL PARA

APOIAR SEGURANÇA ALIMENTAR EM TOLEDO

CORONAVÍRUS
NÚMEROS DO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 1.367.772
INTERNADOS: 1.142
RECUPERADOS: 1.035.443

ÓBITOS: 34.884
VACINADOS: 5.987.119
Informe Epidemiológico da Sesa em
29/07/2021. saude.pr.gov.br

O vice-governador Darci Piana e o secretário
NA MÍDIA
Norberto Ortigara entregaram nesta quinta-feira (29),
em Toledo, a reforma da Cozinha Social, que fornece GAZETA DO POVO - Jornal fala de
quase 20 mil refeições diárias para restaurantes
encontro do secretário Norberto
Ortigara e do presidente da Ceasa,
populares e escolas. O investimento do Estado foi de
R$ 1.500.350,62 e a prefeitura teve uma contrapartida Eder Bublitz, com agricultores que
fornecem alimentos ao órgão.
de R$ 50 mil. A Seab também entregou um
gazetadopovo.com.br
caminhão-baú refrigerado e um veículo para a
Cooperativa de Agricultores Familiares de Toledo
FRIO É RECORDE DO ANO EM
(Cofatol), no valor de R$ 333 mil. agricultura.pr.gov.br
26 CIDADES PARANAENSES
CEASA PARANÁ PARTICIPA DE AÇÕES
Das 63 estações meteorológicas
EMERGENCIAIS DO GOVERNO DO ESTADO
analisadas pelo Simepar, 34
A Ceasa Paraná participa das ações de medidas
registraram temperaturas
emergenciais desenvolvidas pelo Governo do Estado negativas nesta quinta-feira. A
para atender instituições e a população em situação mais baixa foi em Palmas, com
de rua em Curitiba, devido às baixas temperaturas
-4,5°C. O frio já bateu recordes em
dos últimos dias. Por meio do programa Banco de
todo o território paranaense. Ao
Alimentos – Comida Boa, foram repassados 4.092
todo, 26 localidades registraram
quilos de hortigranjeiros para 11 instituições.
as temperaturas mais baixas em
ceasa.pr.gov.br
todo o ano. aen.pr.gov.br
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