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PR LIVRE DE AFTOSA SEM VACINAÇÃO FOI A
MARCA DA DEFESA AGROPECUÁRIA EM 21

CORONAVÍRUS

A soma de esforços entre iniciativa pública e privada NÚMEROS DO PARANÁ*:
fez com que o ano de 2021 se tornasse histórico para
CONFIRMADOS: 1.593.605
o setor agropecuário paranaense. No mês de maio, o
Paraná recebeu o reconhecimento internacional
INTERNADOS: 48
como área livre de febre aftosa sem vacinação. A
entidade também concedeu ao Estado a
RECUPERADOS: 1.511.525
certificação de zona livre de peste suína clássica
ÓBITOS: 40.667
independente. O estado ainda teve sucesso no
combate a focos de outras doenças e pragas e
VACINAS APLICADAS: 16.913.792
reforçou o trabalho para redução da deriva de
Informe Epidemiológico da Sesa em
agrotóxicos. agricultura.pr.gov.br
03/01 www.saude.pr.gov.br
PROGRAMAS GARANTEM PRODUÇÃO, MELHORIA
NO TRANSPORTE E QUALIDADE PARA OS ALIMENTOS

No ano passado, os agricultores garantiram comida
nas mesas, sobretudo dos mais vulneráveis, e deram
continuidade a seus trabalhos no campo. O Estado
ajudou com a melhoria de estradas rurais. Foram
assinados 186 convênios, no valor de R$ 224 milhões,
para pavimentar 697,96 km. Também liberou-se R$
31,5 milhões para 85 projetos de negócios de
pequenas cooperativas e 46 de associações da
agricultura familiar. agricultura.pr.gov.br

COM 3.752 PRODUTORES CERTIFICADOS,
PARANÁ APOSTA EM CULTIVO ORGÂNICO

Em 2021, o Paraná se destacou em quantidade de
agricultores orgânicos certificados, ficando à frente
de estados com maiores áreas territoriais, como São
Paulo, Bahia e Maranhão. Somando 3.752
produtores certificados, o Estado fica atrás somente
do Rio Grande do Sul, com uma diferença de 192
certificações emitidas. O Programa Mais Orgânicos
viabilizou 1.777 ações de assistência técnica e
extensão rural durante 2021. agricultura.pr.gov.br

NA MÍDIA

GLOBO - O Jornal Nacional falou
sobre a crise hídrica e o impacto nas
lavouras do Paraná. O secretário
Norberto Ortigara foi entrevistado.
g1.globo.com
RPC - Programa Caminhos do
Campo abordou a safra paranaense
com participação do chefe do Deral
Salatiel Turra. g1.globo.com
GLOBO - Turra falou sobre o mesmo
tema ao Globo Rural. g1.globo.com
VALOR ECONÔMICO - Ortigara
falou das perdas econômicas com a
seca. valor.globo.com
RIC RURAL - A extensionista do IDRParaná Márcia Toledo participou de
matéria sobre agroecologia.
ricmais.com.br
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