
CORONAVÍRUS

  NÚMEROS DO PARANÁ:

         CONFIRMADOS: 2.381.665

         INTERNADOS: 84

         RECUPERADOS: 2.015.404

         ÓBITOS: 42.531

         VACINAS APLICADAS: 22.514.323
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RPC-  O diretor da Ceasa Paulo

Ricardo da Nova comenta sobre o

impacto da estiagem e preço de

insumos nos hortifrúti. g1.globo.com 

SUINOCULTURA INDUSTRIAL -

Revista traz entrevista do secretário

Norberto Ortigara sobre a busca por

novos mercados para as proteínas

animais.suinoculturaindustrial.com.br

PARANA PORTAL - Matéria sobre a

Expo Umuarama também cita o

secretário Ortigara.

paranaportal.uol.com.br

  

A sede da Sanepar em Curitiba recebeu nesta

quinta-feira a primeira feira de orgânicos vindos da

Bacia do Miringuava, em São José dos Pinhais, onde

está sendo construída a quinta barragem de

abastecimento público. A feira é um projeto-piloto

para desenvolvimento socioeconômico dos

agricultores, a fim de contribuir para a melhoria da

qualidade da água da bacia. aen.pr.gov.br
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PRODUTORES DO MIRINGUAVA FAZEM FEIRA
DE ORGÂNICOS NA SEDE DA SANEPAR

ESTADO LIBERA R$ 250 MI EM CRÉDITOS DE ICMS
PARA A EXPANSÃO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS 
Cooperativas com investimentos enquadrados no

Programa Paraná Competitivo poderão utilizar em

2022 até R$ 250 milhões em transferência de

créditos acumulados do ICMS para construção de

usinas de biomassa e fotovoltaicas. Eles poderão ser

transferidos aos contribuintes para incrementar

fontes de energia limpa e sustentável, fomentar a

destinação correta de resíduos sólidos, bem como a

geração de novos empregos. agricultura.pr.gov.br

AJUDADOS PELO CLIMA, PRODUTORES DE MANDIOCA RETOMAM COLHEITA NO PR 
Os produtores de mandioca do Paraná finalmente dispõem de condições climáticas

favoráveis para retomar as colheitas. Com isso, a oferta de matéria-prima para as

indústrias cresce, e elas podem reduzir a dependência de outros Estados. Esse é um

dos temas do Boletim Semanal de Conjuntura Agropecuária. agricultura.pr.gov.br
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