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PROGRAMA RENOVAPR CHEGA AO
PROJETO NÚMERO 1000 EM 60 DIAS

CORONAVÍRUS

Em dois meses de abertura para a realização de
NÚMEROS DO PARANÁ:
projetos, o Programa Paraná Energia Rural Renovável
CONFIRMADOS: 1.513.811
(RenovaPR) chegou, nesta terça-feira (05), ao
processo número 1000. O programa está aberto aos
INTERNADOS: 588
produtores interessados tanto na instalação de
unidades solar fotovoltaica quanto de biodigestores,
RECUPERADOS: 1.422.327
que transformam a biomassa em energia. Os mil
acatados no órgão estadual representam
ÓBITOS: 39.100
investimentos no valor de R$ 169,1 milhões. Do total,
460 projetos já estão em instituições financeiras,
VACINAS APLICADAS: 13.596.292
somando R$ 78,8 milhões. agricultura.pr.gov.br

PARANAGUÁ MOVIMENTA MAIOR CARGA DE
CARNES REFRIGERADAS DA HISTÓRIA

O Terminal de Contêineres de Paranaguá fechou
agosto com a maior movimentação de cargas
refrigeradas da sua história: 20.709 TEUs (unidades
de contêiner de 20 pés). Foi também o maior
número já movimentado por qualquer terminal de
contêineres brasileiro em um único mês. O impulso
foi dado pela carne de frango. canalrural.com.br

BRASIL É O MAIOR EXPORTADOR DE COMIDA HALAL
Estimativas apontam que o consumo de produtos
halal deve crescer bastante. O mercado tem adeptos
em vários países, incluindo o Brasil. Segundo o
último Relatório Global do Estado da Economia
Islâmica, o Brasil era o maior exportador mundial de
comida halal. Em 2019, foram exportados US$ 16,2
bilhões, 12% a mais que a Índia, segundo colocada.
agenciabrasil.ebc.com.br

Informe Epidemiológico da Sesa em
05/10/2021. saude.pr.gov.br

NA MÍDIA
RIC RURAL -Programa falou sobre o

Manejo Integrado de Pragas para
reduzir gastos com inseticida e
conversou com o pesquisador do
IDR-Paraná Edivan José Possamai.
ricrural.youtube
AGROFAG – Reportagem fala do Dia

de Campo sobre manejo correto no
plantio de hortaliças realizado em
Cascavel, com entrevista dos
agrônomos do IDR-Paraná Erivan
Marreiros, Luiz Carlos Retcheski e
Élcio Pavan. De 26m a 31m50.
agrofag.youtube

RELATÓRIO SEMANAL DE PLANTIO E COLHEITA

Está disponível no site da Secretaria mais um relatório semanal de plantio e colheita no
Paraná, produzido pelos técnicos do Deral, que mostra a situação das lavouras de
batata, feijão, milho, soja, café, cevada e trigo. agricultura,pr,gov.br
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