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  NÚMEROS DO PARANÁ:

         CONFIRMADOS: 2.417.800

         INTERNADOS: 30

         RECUPERADOS: 2.289.376

         ÓBITOS: 42.771

         VACINAS APLICADAS: 23.823.652
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NOVO TERMINAL DE CELULOSE DEVE
OPERAR AINDA ESTE ANO NO PORTO

NOTÍCIAS AGRÍCOLAS - O gerente

de trânsito agropecuário da Adapar,

Allan Gabriel Campos Pimentel, foi

entrevistado sobre o trabalho da

Agência em parceria com a Polícia

Federal para evitar contrabando de

gado. noticiasagricolas.com.br

PORTAL A REDE - Site ligado ao

Jornal da Manhã, de Ponta Grossa,

entrevistou o economista do Deral

na região, Luiz Alberto Vantroba,

sobre as estimativas para a

produção de soja. d.arede.info

PREFEITURA DE TOLEDO - Matéria

sobre uma nova portaria da Adapar

cita o secretário Norberto Ortigara.

toledo.pr.gov.br
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CEASA DE LONDRINA ESTARÁ ABERTA NA
SEXTA-FEIRA, 15 DE ABRIL
Das cinco Ceasas no Paraná, somente a unidade de

Londrina estará aberta na próxima sexta-feira (15). As

Ceasas de Curitiba, Maringá, Cascavel e Foz do

Iguaçu, estarão fechadas nessa data. Todas as

unidades atacadistas funcionam normalmente na

quinta-feira (14) e no sábado (16). A administração

central  terá ponto facultativo no dia 14, e fecha na

sexta-feira. ceasa.pr.gov.br

Com inovações em tecnologia e sustentabilidade, a

construção do novo terminal de celulose no cais do

Porto de Paranaguá, que começou em junho de

2021, está avançada. A expectativa é que seja

concluída no segundo semestre deste ano, para que

a primeira operação pelo armazém aconteça em

dezembro. O investimento é de R$ 120 milhões, feito

pela Klabin. aen.pr.gov.br

RELATÓRIO SEMANAL DE PLANTIO DE COLHEITA
Está disponível no site da Secretaria o relatório

semanal do plantio e colheita no Paraná, que

mostra as condições das lavouras de batata, feijão,

milho, soja e trigo. agricultura,pr.gov.br

Produtores de leite de Iretama assistidos pelo IDR-

Paraná estão investindo no cultivo do sorgo

forrageiro para silagem safrinha. A cultura é mais

tolerante a períodos secos e exige menor

investimento durante sua implantação quando

comparada às culturas tradicionais. Planta de porte

alto, acima de 2,70 metros de altura, a cultivar tem

alto potencial de produção de massa verde.

idrparana.pr.gov.br

SORGO PODE SER ALTERNATIVA PARA O
REBANHO LEITEIRO DURANTE O INVERNO
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