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PANIFICADORA AMPLIA ATENDIMENTO
SOCIAL COM NOVOS EQUIPAMENTOS

Estudantes e instituições de assistência social em
São Jorge do Patrocínio ganharam reforço na
segurança alimentar com melhorias em uma
panificadora social. O projeto tem recursos de R$
61.306,97 por parte da Seab e R$ 3.334,66 de
contrapartida do município. Foram comprados
equipamentos e materiais de consumo, como
modeladora de pão, forno elétrico, forno industrial,
cilindro sovador, amassadeira, freezer, geladeira,
liquidificador, balança, divisor de massa, estufa e
assadeira. Aproximadamente 1,5 mil pessoas foram
beneficiadas. agricultura.pr.gov.br

MINISTRA DIZ QUE NÃO HÁ MOTIVO PARA
PÂNICO EM RELAÇÃO AOS FERTILIZANTES

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse que
acompanha com cautela os desdobramentos da
crise Rússia-Ucrânia e que é “muito cedo” para
definir o impacto que a crise terá na importação de
fertilizantes no Brasil. Segundo ela, não há motivo
para pânico, pois o governo tem buscado
alternativas e prepara o lançamento do Plano
Nacional de Fertilizantes, que pretende reduzir a
dependência em 70% de importação de matériaprima, das quais 23% da Rússia. g1.globo.com

CORONAVÍRUS
NÚMEROS DO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 2.326.866
INTERNADOS: 152
RECUPERADOS: 1.853.352
ÓBITOS: 42.114
VACINAS APLICADAS: 22.029.761
Informe Epidemiológico da Sesa em
02/03 www.saude.pr.gov.br

NA MÍDIA
GMC Online - Site fala de sementes

de países asiáticos que chegaram
ao Paraná e cita o gerente de
Sanidade Vegetal da Adapar,
Renato Young Blood.
gmconline.com.br
PARANA COOPERATIVO - Site da

Ocepar fala de trabalho da
agrônoma do IDR-Paraná Cristina
Célia Krawulski em assentamento

SETOR FRIGORÍFICO PREOCUPADO COM
rural de londrina.
ENTREGA DE CARNE E COM PAGAMENTO paranacooperativo.coop.br
Ainda não há manifestações oficiais de companhias
exportadoras, mas o cenário começa a se complicar
para embarques à Rússia, o que reflete diretamente
nos frigoríficos. As empresas de navegação anunciam
reavaliação de rotas e os bancos do país têm
dificuldades de enviarem remessas ao exterior. Com
isso, aumenta o risco de calotes. moneytimes.com.br
@seabparana
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GMAIS NOTÍCIAS - Jornal trata dos

prejuízos observados nas lavouras
da região de Irati devido à estiagem
e entrevista a chefe do núcleo
regional, Adriana Baumel.
gmaisnoticias.com
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