
CORONAVÍRUS

  NÚMEROS DO PARANÁ:

         CONFIRMADOS: 1.535.165

         INTERNADOS: 428

         RECUPERADOS: 1.455.880

         ÓBITOS: 39.847

         VACINAS APLICADAS: 14.566.906
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NOTÍCIAS AGRÍCOLAS -
Reportagem sobre a evolução do

plantio de soja no Paraná com

comentário do técnico do Deral

Edmar Gervásio.

noticiasagricolas.com.br 

PARANA CENTRO - Jornal fala das

ações em relação à segurança

alimentar adotadas pelo governo do

Estado com entrevista do chefe do

núcleo em Pitanga, José Guilherme

Camilo. jornal.paranacentro.com.br
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MESMO COM DIAS CHUVOSOS, COLHEITA
DO TRIGO AVANÇA PARA 74% DO TOTAL
Os dias predominantemente nublados e chuvosos

das últimas semanas não impediram totalmente a

colheita do trigo no Paraná. O avanço foi consistente,

com crescimento de 16 pontos porcentuais em

relação há duas semanas, atingindo 74% do total de

área estimada. O Boletim Semanal de Conjuntura

Agropecuária mostra que os produtores de soja e

milho, entre outras culturas, também puderam

reforçar o trabalho no campo. agricultura.pr.gov.br

INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES INVESTE R$ 100
MILHÕES EM UNIDADE DE ALTA PERFORMANCE
A SuperBAC, empresa especializada em soluções

biotecnológicas de alta performance para os

segmentos de agricultura (fertilizantes), saneamento,

óleo e gás e bens de consumo, inaugurou nesta

quinta-feira uma nova planta industrial em

Mandaguari. O investimento é de R$ 100 milhões e

contou com o apoio do Governo por meio dos

programas de incentivo fiscal. aen.pr.gov.br

 

A Portos do Paraná apresentou, em audiência pública, o projeto Cais Leste, que

centraliza a descarga ferroviária em uma moega exclusiva. Atualmente, em Paranaguá,

cada terminal tem seu acesso ferroviário próprio. No caso do Corredor Leste, há 11

terminais de exportação de granéis sólidos, mas nem todos têm desvio ferroviário, o que

atrapalha a operação portuária e o fluxo na cidade. aen.pr.gov.br

PORTO DE PARANAGUÁ QUER MELHORAR DESCARGA FERROVIÁRIA NO CAIS 
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