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TECNOLOGIA GARANTE MAIS EFICIÊNCIA À
PRODUÇÃO DE LEITE NA REGIÃO DE CASTRO

CORONAVÍRUS

Com mais tecnologia e menos desperdício, o Estado
NÚMEROS DO PARANÁ:
retomou o 2º lugar na produção nacional de leite.
Foram 4,4 bilhões de litros produzidos em 2018, de
CONFIRMADOS: 1.376.711
acordo com a Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM),
INTERNADOS: 1.099
do IBGE. Minas Gerais lidera com 8,9 bilhões de litros
e, em terceiro lugar, está o Rio Grande do Sul, com 4,2
RECUPERADOS: 1.041.277
bilhões de litros. A ascensão passa necessariamente
por Castro, que lidera a produção brasileira. Em 2019,
ÓBITOS: 35.086
foram 323 milhões de litros. agricultura.pr.gov.br

VACINADOS: 6.081.171
Informe Epidemiológico da Sesa em
2/08/2021. saude.pr.gov.br

NA MÍDIA
AGRO FAG - Reportagem sobre a
estimativa de safra com o chefe do
Deral, Saltatiel Turra. De 5m50 a
15m40. agrofag.youtube

SEBRAE PESQUISA INDICAÇÃO GEOGRÁFICA
O Sebrae está fazendo uma pesquisa com 90 mil
empreendedores de pequeno e médio porte em
todo o país para mapear o interesse em vender
produtos típicos regionais e o conhecimento sobre o
significado de produtos registrados com Indicação
Geográfica. agricultura.gov.br

PARANÁ TURISMO - O frio foi tema
de reportagem com participação
do secretário Norberto Ortigara.
paranaturismo.pr.gov.,br

GAZETA DO POVO - Matéria sobre
o uso de estufas como proteção
contra geadas ouve o coordenador
PARANÁ TEM MERCADO PROMISSOR PARA BIOGÁS de Olericultura do IDR-Paraná,
O Paraná é pioneiro no emprego do biogás como
Paulo Hidalgo, e o chefe do Deral,
fonte renovável de energia, combustível e fertilizante, Salatiel Turra. gazetadopovo.com.br

havendo expectativa de que haja, até 2030, de 8 a 10
OCEPAR - Jucival de Sá, chefe
mil propriedades geradoras de biogás no estado.
regional da Seab; Edson Almeida e
Estudos indicam que 69,91% do território paranaense
Sérgio Zafalon, do IDR-Paraná, são
são considerados propícios para essa geração.
citados em matéria sobre visita à
Cocari. paranacooperativo.coop.br
portaldoagronegocio.com.br
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