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CONDIÇÕES CLIMÁTICAS PROVOCAM
AUMENTO NO PREÇO DE HORTALIÇAS

CORONAVÍRUS

NÚMEROS DO PARANÁ:
Nos últimos meses, algumas hortaliças tiveram
aumento de até 100% nos preços no varejo. A
CONFIRMADOS: 2.393.234
variação tem como causa fatores climáticos descritos
no Boletim Semanal de Conjuntura Agropecuária.
INTERNADOS: 57
Entre as hortaliças que sofreram maior alta no
RECUPERADOS: 2.098.882
Paraná estão cenoura, chuchu e repolho. Esses itens
dobraram de preço entre janeiro e fevereiro, quando
ÓBITOS: 42.637
a Região Sul sofreu com a falta de chuva. Em março,
o excesso de precipitações fez com que as perdas
VACINAS APLICADAS: 22.978.144
aumentassem. agricultura.pr.gov.br

Informe Epidemiológico da Sesa em
24/03 www.saude.pr.gov.br

NA MÍDIA
CORREIO DOS CAMPOS - O chefe

do núcleo regional da Seab em
Ponta Grossa, Marcelo Hupalo, foi
citado em matéria sobre recursos

RENDA AGRICULTOR FAMILIAR HOMENAGEIA
MUNICÍPIOS COM MELHOR DESEMPENHO

Os 35 municípios com melhor desempenho no
programa Renda Agricultor Familiar receberam
certificados de reconhecimento nesta quarta-feira
(23) em cerimônia no Palácio das Araucárias, em
Curitiba. O projeto atende famílias de pequenos
agricultores em situação de vulnerabilidade em 156
cidades do Estado. agricultura.pr.gov.br

destinados pelo governo estadual
para Tibagi.
correiodoscampos.com.br
REUTERS - O economista do Deral

Marcelo Garrido foi entrevistado
pela agência sobre as condições das
lavouras de soja no Paraná.
istoedinheiro.com.br

DIA MUNDIAL DA ÁGUA É COMEMORADO COM AÇÕES DE SUSTENTABILIDADE
Três propriedades na Bacia do rio Miringuava, em São José dos Pinhais, receberam
visitantes na quarta-feira para um dia de campo promovido pelo IDR-Paraná. A ação foi
realizada em comemoração ao Dia da Água e teve como objetivo mostrar práticas
aplicadas pelos produtores que resultam em uma agricultura mais sustentável,
diminuindo os riscos de contaminação dos recursos hídricos. idrparana.pr.gov.br
@seabparana
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