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COM OFERTA MAIOR EM DEZEMBRO, LICHIA
DESTACA-SE NAS FESTAS DE FINAL DE ANO

CORONAVÍRUS

As festas natalinas e de ano novo são repletas,
NÚMEROS DO PARANÁ:
também, de frutas. Entre elas, a lichia é uma das que
CONFIRMADOS: 1.574.004
aparecem nas ceias tanto pelo sabor, como pela
beleza decorativa. O que é facilitado em razão da
INTERNADOS: 163
concentração de oferta ser em dezembro. Em 2020,
as unidades da Ceasa no Paraná comercializaram 60
RECUPERADOS: 1.495.931
toneladas da fruta, com 83,8% originada no Paraná.
ÓBITOS: 40.582
A maioria - 41 toneladas - foi transacionada em
dezembro. Em 2021, já foram 7 toneladas, mas
VACINAS APLICADAS: 16.836.419
aguarda-se um aumento expressivo para os
próximos dias. O Paraná produziu 1,3 mil toneladas
Informe Epidemiológico da Sesa em
02/12/2021. saude.pr.gov.br
no ano passado. O Boletim Semanal de Conjuntura
Agropecuária trata do assunto. agricultura.pr.gov.br

GOVERNO CELEBRA AVANÇO DE ENERGIA
RENOVÁVEL NA AGROINDÚSTRIA

Com a possibilidade de financiar projetos de energia
renovável a juro zero para agricultores, o Paraná já
cadastrou 1.413 produtores interessados em
modernizar suas propriedades. O marco foi atingido
em 115 dias de vigência do Programa Energia Rural
Renovável (RenovaPR), e foi celebrado pelo
governador Carlos Massa Ratinho Junior na quartafeira (1º). agricultura.pr.gov.br

NA MÍDIA

CANAL RURAL - Matéria destaca

evento do programa RenovaPR, que
marcou novos investimentos do
Estado, e cita o secretário Norberto
Ortigara e o diretor-presidente do
IDR-Paraná, Natalino de Souza,
canalrural.com.br
UOL - Site publica matéria sobre a

safra paranaense de grãos e cita o
OVO CAIPIRA AGROECOLÓGICO É ALTERNATIVA secretário Norberto Ortigara e os
analistas do Deral Edmar Gervásio e
DE PRODUÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DE RENDA
O casal Hermes e Elizabete Mitsuo decidiu se
Carlos Salvador.
economia.uol.com.br
dedicar à produção de ovos caipiras e implantou a

primeira granja de aves poedeiras neste sistema no
município de Borrazópolis, no Vale do Ivaí. A
intenção é atender os consumidores interessados em
um produto de mais qualidade na cidade e região.
Em 30 dias Hermes espera que a produção chegue a
480 ovos diariamente. idrparana.pr.gov.br

ROY NEWS - Site destaca assinatura

de convênio para melhorias em
estradas rurais de Paranavaí, na
quarta-feira, e cita o secretário
Norberto Ortigara. roynews.com.br
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