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PIMENTA DOCE GERA RENDA E É PARTE DO
CARDÁPIO EM PRIMEIRO DE MAIO

Primeiro de Maio, no Norte, é líder na produção de
pimenta doce, iguaria preparada frita, cortada em
rodelas e servida com pouco sal, recomendada para
quem visita o município. Em 2020, ela rendeu R$ 2,5
milhões em VBP a Primeiro de Maio, que tem 20
hectares dedicados à cultura, o que corresponde a 1%
da produção agrícola municipal. agricultura.pr.gov.br

CORONAVÍRUS
NÚMEROS DO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 1.397.064
INTERNADOS: 1.062
RECUPERADOS: 1.292.908

ÓBITOS: 35.729
VACINADOS: 6.163.196
Informe Epidemiológico da Sesa em
09/08/2021. saude.pr.gov.br

NA MÍDIA
RPC - O programa Caminhos do

ALERTA DE INCÊNDIOS ESTÁ ACESO NO PARANÁ

A estiagem, o clima seco característico da estação e a
vegetação ressecada pelas geadas acendem um
alerta no Estado para incêndios florestais. Somente
no último fim de semana, o Corpo de Bombeiros do
Paraná registrou 268 ocorrências do tipo no Estado,
inclusive com uma vítima, em Toledo, com
ferimentos graves. aen.pr.gov.br

COAMO INCENTIVA ENERGIA FOTOVOLTAICA

Campo veiculou reportagem sobre
financiamentos para os produtores
rurais e entrevistou o secretário
Norberto Ortigara. g1.globo.com
TRIBUNA DA REGIÃO - O chefe do

núcleo regional da Seab em Campo
Mourão, João Ricardo Barbosa
Rissardo, foi citado em matéria
sobre o início do funcionamento da
patrulha rural da Comcam.
tribunadaregiao.com.br

A Coamo lançou um plano para a aquisição de
FOLHA DE LONDRINA - Matéria
energia fotovoltaica. São oferecidas duas linhas de
sobre a relevância da agricultura
financiamento. Alguns cooperados já usam a luz do
familiar cita Mary Stela Bischof, da
sol como fonte de energia elétrica. Para um produtor
Assessoria de Planejamento do IDRde Peabiru, a instalação de 75 placas resultou em
Paraná. folhadelondrina.com.br
economia de R$ 2 mil por mês. coamo.youtube
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