
CORONAVÍRUS

  NÚMEROS DO PARANÁ:

         CONFIRMADOS: 2.383.576

         INTERNADOS: 84

         RECUPERADOS: 2.022.910

         ÓBITOS: 42.552

         VACINAS APLICADAS: 22.768.095
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SRM EM REVISTA-  Revista da

Sociedade Rural de Maringá publica
entrevista com o secretário Norberto
Ortigara. indd.adobe.com

O MARINGÁ - Jornal fala de reunião

sobre o Susaf na região de Maringá e
cita o chefe do núcleo, Jucival Pereira
de Sá, a gerente da Adapar, Ana
Paula Moser, e os fiscais Eric Waltz
Vieira Messias e Maria Cândida
Córdova Wolff. omaringa.com.br

TN ONLINE - O agrônomo do Deral

em Ivaiporã, Sergio Carlos Empinotti,
comenta sobre plantio de milho.

tnonline.com.br 

CREA-PR - O chefe do núcleo

regional de Cascavel, Manoel Chaves,
falou dos impactos da guerra na
economia. youtube.com

  

Produtores de frutas de Carlópolis conquistaram

consumidores da Europa e do Oriente Médio. Para

chegar lá, foi necessário provar boas práticas

agrícolas e o baixo impacto ambiental. Em 2019 a

goiaba recebeu a certificação de Indicação

Geográfica e o selo Global G.A.P. (Global Agricultural

Practices). Neste ano os produtores associados à

Cooperativa Agroindustrial de Carlópolis incluíram

carambola, abacate, pitaya, figo-da-índia e lichia na

lista de certificação internacional. idrparana.pr.gov.br
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FRUTAS DO PARANÁ AGRADAM O MUNDO

SETE MULHERES PARANAENSES SÃO DESTAQUE
EM STARTUPS VOLTADAS AO AGRONEGÓCIO
O Paraná tem sete entre as 20 mulheres mais

inovadoras do Brasil, na área de agtechs, um modelo

de startup com foco em atividades voltadas para o

agronegócio. A lista foi divulgada pela revista Forbes,

publicação norte-americana de negócios e

economia. O Estado registrou, em 2020, VBP de R$

128,3 bilhões e é o estado da Região Sul com o maior

número de cidades entre as 100 mais ricas do

agronegócio. Nesse cenário o Paraná também se

consolida no conceito de AgTech. Atualmente, são

mais de 200 nessa área. aen.pr.gov.br

C. VALE FINANCIA R$ 104 MILHÕES PARA
UNIDADE DE EXTRAÇÃO DE ÓLEO DE SOJA
O BNDES aprovou financiamento de R$ 104 milhões

à C. Vale para implantar uma unidade de extração

de óleo de soja em Palotina. Com potencial para 2,3

mil toneladas de farelo, o projeto permitirá à C. Vale

atingir a autossuficiência nesse insumo, além de

600 toneladas de óleo vegetal degomado e 36 de

casca peletizada, usados na alimentação animal.

Serão criados 1,5 mil empregos na construção e 570

depois. agenciadenoticias.bndes.gov.br
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