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  NÚMEROS DO PARANÁ:

         CONFIRMADOS: 2.461.224

         INTERNADOS: 30

         RECUPERADOS: 2.385.510
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EXPOINGÁ DESTACA AÇÕES DO ESTADO
PARA A INDUSTRIALIZAÇÃO DO CAMPO

RPC - Programa Caminhos do

Campo trata do início otimista da

colheita do feijão e fala com o

economista Methodio Groxko.

globoplay.globo.com.br

RIC - Emissora fala da Rota das

Lavandas e entrevista Terezinha

Freire, do IDR-Paraná. youtube.br

JOVEM PAN - Emissora em União da

Vitória alerta sobre o enfezamento

do milho ouvindo Marcílio Martins

Araújo, da Adapar. youtube.com.br

O PARANÁ - Reportagem trata da

atualização cadastral do rebanho em

Cascavel e entrevista a médica

veterinária da Adapar Luciana Regina

Riboldi Monteiro. oparana.com.br
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A abertura da Expoingá aconteceu na sexta-feira

(06), no Parque Internacional de Exposições de

Maringá e o evento vai até 15 de maio.  Na cerimônia,

o governador Carlos Massa Ratinho Junior destacou

as medidas que o Governo do Estado adotou para

transformar o Paraná no “supermercado do mundo”.

O secretário Norberto Ortigara e os presidentes das

vinculadas do Seagri também participaram do

primeiro dia de programação. agricultura.pr.gov.br

Nos últimos anos, os mercados de bairro ganharam

mais importância na vida dos brasileiros e maior

espaço na economia, diz estudo do Sebrae. Houve

alta na abertura de novos negócios entre 2018 e

2021, com destaque para o período da pandemia,

quando o volume de novas empresas cresceu 12%. O

Paraná conta com 28.964 negócios ativos no setor

supermercadista. Deles, 23.915 são minimercados,

mercearias e armazéns (82,57% do total), 4.002

supermercados (13,82%) e 1.047 hipermercados (3,6%

do total). pr.agenciasebrae.com.br

Desde 2019, o Paraná Trifásico construiu 7,9 mil km

de redes trifaseadas. A extensão equivale a mais de

10 vezes a distância entre Foz do Iguaçu e Paranaguá.

As estruturas concluídas representam 31,6% do total

previsto para a iniciativa até 2025, período em que

estão sendo destinados R$ 2,7 bilhões para a

construção de 25 mil km de redes em áreas rurais.

Em 2022, o programa vai investir R$ 450 milhões em

4 mil km de novas redes. aen.pr.gov.br

PARANÁ TRIFÁSICO JÁ ALCANÇA 7.913 KM
DE REDES MODERNAS EM REGIÕES RURAIS

QUANTIDADE DE MERCADOS DE BAIRRO
CRESCEU DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19
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