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PR TEVE MAIOR NÚMERO DE ESTREANTES
NO PROGRAMA SEGURO RURAL EM 2021

TAROBÁ - O programa Tarobá Rural

apresentou reportagem sobre a

tecnologia e produção de trigo, com

entrevista do agrônomo do Deral

Carlos Hugo Godinho. youtube.com

SUINOCULTURA INDUSTRIAL - Site
destaca debate sobre sêneca vírus,

dia 28, na Avesui, com participação

de Rafael Gonçalves Dias, da Adapar,

e do chefe do núcleo de Cascavel,

Manoel Marcio Chaves.

suinoculturaindustrial.com.br  
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RENDA AGRICULTOR FAMILIAR AJUDA
DESEMPREGADA A INVESTIR EM PIZZA
O projeto Renda Agricultor Familiar auxiliou Raquel

da Silva Reis, de Quitandinha, a investir na confecção

e venda de pizzas. Casada e mãe de seis filhos, ela

tinha perdido o emprego em uma pizzaria no início

da pandemia e decidiu investir. Em dezembro do

ano passado, recebeu a primeira parcela de R$ 2 mil

para comprar equipamentos. Com a segunda parcela

de R$ 1 mil, este ano, comprou uma geladeira usada.

Agora produz 75 pizzas por mês. idrparana.pr.gov.br

O Mapa aplicou R$ 1,18 bilhão em subvenção ao

prêmio do seguro rural em 2021, com contratação de

217.934 apólices para segurar 14 milhões de hectares

no valor de R$ 68,3 bilhões. Pelo relatório, 31,9% dos

produtores que contrataram o PSR pela primeira vez

são paranaenses. O Estado demandou 49% (R$ 219

milhões) do recurso para as culturas de inverno. No

milho safrinha foram 23.750 apólices (63% das

contratações para a cultura). No trigo, o Paraná

também liderou, com 7.148 apólices, o que

representa 40%; e em soja respondeu por 41% das

apólices (39.903). agricultura.gov.br

GOVERNO RECEBE ESTUDOS DE RAMAL
FERROVIÁRIO DE CASCAVEL A CHAPECÓ
O Governo do Paraná recebeu nesta terça-feira (19)

os primeiros resultados do Estudo de Viabilidade
Técnico e Econômico do ramal ferroviário entre
Cascavel e Chapecó (SC). O objetivo é incorporar o
trecho ao projeto original da Nova Ferroeste, que vai
ligar Maracaju (MS) ao Porto de Paranaguá. O outro
ramal é entre Cascavel e Foz do Iguaçu. De acordo
com o levantamento, a linha interestadual terá 263
quilômetros. O investimento previsto é de R$ 6,8
bilhões. aen.pr.gov.br

Está disponível no site da Seab
relatório de plantio e colheita, que
mostra a evolução nas culturas de
batata, feijão, milho e soja.

agricultura.pr.gov.br

RELATÓRIO SEMANAL DE
PLANTIO E COLHEITA
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