
CORONAVÍRUS

  NÚMEROS DO PARANÁ:

         CONFIRMADOS: 2.363.439

         INTERNADOS: 112 

         RECUPERADOS: 1.938.499

         ÓBITOS: 42.401

         VACINAS APLICADAS: 22.280.211

Informe Epidemiológico da Sesa em
10/03 www.saude.pr.gov.br

@seabparana                seabpr            Contato: imprensa@seab.pr.gov.br

PARANÁ TURISMO - Reportagem
do programa Agrotur sobre a Rota

do Queijo tem entrevista com a

coordenadora estadual de Turismo

Rural do IDR-Paraná, Terezinha

Busanello Freire. youtube.com

RPC - O Meio Dia Paraná também

falou da Rota. globoplay.globo.com

PORTAL A REDE - A liderança da

região de Ponta Grossa na produção

de soja é abordada com entrevista

do economista do Deral Luiz Alberto

Vantroba. d.arede.info

REUTERS - O economista Marcelo

Garrido foi citado em reportagem

sobre a evolução da safra no Paraná.

istoedinheiro.com.br

   

Os preços do trigo para o produtor paranaense

reagiram após o carnaval e alcançaram patamares

acima de R$ 100,00 a saca de 60 quilos. Desde

dezembro vinha se mantendo próximo de R$ 90,00,

embora o custo de produção estivesse em R$ 93,00.

É um estímulo para o plantio no Estado, mas a

cultura ainda enfrenta forte concorrência com o

milho de segunda safra que apresenta melhor

retorno financeiro. O Boletim Semanal de

Conjuntura Agropecuária traz esse e outros assuntos.

agricultura.pr.gov.br
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PREÇO DO TRIGO SE RECUPERA, MAS
CONCORRÊNCIA COM MILHO É FORTE

AGROINDÚSTRIA DE FRANCISCO BELTRÃO
RECEBE CERTIFICAÇÃO DO SUSAF/PR
Mais uma agroindústria familiar paranaense está

habilitada a comercializar a produção em todo o

Estado. A Spader, indústria que atua há 20 anos com

cortes de frango em Francisco Beltrão, recebeu

certificação do Sistema Unificado Estadual de

Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de

Pequeno Porte do Paraná (Susaf-PR). Agora, com o

selo impresso na embalagem, pode expandir seus

negócios e ampliar as vendas. A entrega aconteceu

na quarta-feira (09) na Expobel. agricultura.pr.gov.br
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