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IDR-PARANÁ TERÁ MAIOR ÁREA E MAIS DE
100 PROFISSIONAIS NO SHOW RURAL 2022

CORONAVÍRUS

Mais de 100 técnicos e pesquisadores que participam NÚMEROS DO PARANÁ*:
do dia a dia do agricultor paranaense estarão no
Show Rural Coopavel 2022, completando 28 edições
CONFIRMADOS: 1.838.152
ininterruptas de parceria do IDR-Paraná com o
INTERNADOS: 115
evento. Serão cerca de 40.000 metros quadrados com
integração entre todas as áreas do campo e algumas
RECUPERADOS: 1.542.421
novidades, como espaços de bioenergia e energias
renováveis, novas cultivares e o novo barracão para a
ÓBITOS: 40.809
agroindústria familiar. Além da pesquisa, haverá
outros 13 setores com tecnologias modernas possíveis
VACINAS APLICADAS: 19.028.221
de serem adotadas pelos agricultores na produção
agropecuária. idrparana.pr.gov.br
Informe Epidemiológico da Sesa de

FATURAMENTO DA CASTROLANDA É O
MAIOR EM SEUS 70 ANOS DE HISTÓRIA

26/01 não divulgado até 17h45

A Castrolanda Cooperativa Agroindustrial informou
NA MÍDIA
que o faturamento anual de 2021 foi o maior já
RPC - Jornal do Meio Dia fala sobre o
registrado em 70 anos de história: R$ 5,9 bilhões. A
calor intenso no Paraná e conversa
cooperativa possui operações de produção agrícola,
com a agrometeorologista do IDRcarnes, leite, batata e agroindústria para processar a
Paraná Heverly Morais.
produção dos cooperados. Na comparação com
globoplay.globo.com
2020, o crescimento foi de 31,1%. Além disso, o
resultado líquido também apresentou números
RIC - Programa RIC Rural registra
expressivos: as sobras fecharam o período em R$ 145
focos de raiva bovina na região de
milhões. forbes.com.br
Cascavel e entrevista a veterinária da
TERMINAL NO PORTO DE PARANAGUÁ GANHA
Adapar Michele Honaga.
PRIORIDADE EM PARCERIA DE INVESTIMENTOS
ricrural.youtube.com
Mais uma área do Porto de Paranaguá foi declarada
prioridade pelo Programa de Parcerias de
Investimentos (PPI) do governo federal. A PAR 03, de UMUARAMA NEWS - Jornal registra
presença do chefe de Gabinete da
38 mil metros quadrados, será destinada à
prefeitura de Goioerê, em Curitiba, e
movimentação e armazenagem de granéis sólidos
fala do encontro com o chefe do
minerais, principalmente fertilizantes. O
Deral, Salatiel Turra, e com a chefe de
levantamento preliminar aponta a necessidade de
investimentos de R$ 172,5 milhões. O futuro terminal Gabinete da Seab, Vera da Rocha
Zardo. umuaramanews.com.br
tem previsão de capacidade estática de 130 mil
toneladas. aen.pr.gov.br
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