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COOPERATIVAS DOS CAMPOS GERAIS
INVESTEM R$ 460 MILHÕES EM QUEIJARIA

O Paraná vai ganhar uma nova queijaria. O grupo
Unium, marca institucional das cooperativas Frísia,
Castrolanda e Capal, confirmou o investimento de
R$ 460 milhões na construção de uma planta em
Ponta Grossa, nos Campos Gerais, voltada para o
beneficiamento do leite. O projeto prevê a produção
de 96 toneladas de produtos e subprodutos por dia,
com a geração de 66 empregos diretos e cerca de
1.570 indiretos. agricultura.pr.gov.br

SEAB LANÇA DIAGNÓSTICO AGROPECUÁRIO

O Departamento de Economia Rural (Deral) lança
nesta segunda-feira (20) a 1ª edição do Diagnóstico
Agropecuário Paranaense. A publicação, de
periodicidade anual, reúne informações atualizadas
sobre 34 produtos agropecuários e as exportações.
O documento pode ser acessado no site da
Secretaria. agricultura.pr.gov.br

PESQUISADORA CRIA SORVETE À BASE DE TILÁPIA
A doutoranda em Desenvolvimento Rural
Sustentável da Unioeste, Ana Maria da Silva, criou
um sorvete em que, com biotecnologia, conseguiu
transformar a carne da tilápia em líquido, para
inserir no sorvete e deixá-lo mais proteico.
aen.pr.gov.br

CORONAVÍRUS
NÚMEROS DO PARANÁ*:

CONFIRMADOS: 1.586.878
INTERNADOS: 67
RECUPERADOS: 1.508.848
ÓBITOS: 40.634
VACINAS APLICADAS: 16.913.792
Informe Epidemiológico da Sesa em
20/12 www.saude.pr.gov.br

NA MÍDIA
CANAL RURAL - O analista do Deral,
Edmar Gervásio, foi citado em
matéria sobre a produtividade do
milho no Paraná. canalrural.com.br
CANAL RURAL - O mesmo site
falou sobre as lavouras de soja,
citando o economista do Deral
Marcelo Garrido. canalrural.com.br

FOLHA DE LONDRINA - Matéria
sobre a movimentação do mercado
GOVERNO SANCIONA REAJUSTE SALARIAL DE 3% de frutas, hortaliças e flores no fim
do ano entrevista o diretorO governador Carlos Massa Ratinho Junior
sancionou nesta segunda-feira (20) a lei 20.934/2021, presidente da Ceasa Paraná, Éder
Bublitz. folhadelondrina.com.br

que determina 3% de reajuste aos servidores a partir
de janeiro. A lei revisa a programação implementada
em 2019 e interrompida durante 2020 e 2021 em
função da pandemia. O congelamento era condição
para receber verbas federais e manter serviços
básicos de saúde durante o período. aen.pr.gov.br

RPC - Matéria sobre a produção de
acerola em Japurá cita o
coordenador regional de projetos do
IDR-Paraná, Rafael de Mattos.
g1.globo.com
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