
CORONAVÍRUS

  NÚMEROS DO PARANÁ:

         CONFIRMADOS: 2.456.880

         INTERNADOS: 30

         RECUPERADOS: 2.379.209

         ÓBITOS: 42.900

         VACINAS APLICADAS: 24.551.000
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MARINGÁ GANHA RESTAURANTE POPULAR

PARANÁ TURISMO - Reportagem
sobre produção orgânica conversa

com o agrônomo do IDR-Paraná

Júlio Carlos Silva. youtube.com

PARANÁ TURISMO -  Emissora

também fala do programa Cestas

Solidárias e entrevista o coordenador

Ivo Melão. youtube,com

RIC - Programa Ric Rural trata do

cadastro de rebanho e entrevista o

gerente de Sanidade Animal da

Adapar, Rafael Gonçalves Dias.

youtube.com

CANAL DO BOI - Site fala da feira da

AveSui, em Medianeira, e entrevista o

secretário Norberto Ortigara.

sba1.com
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O Restaurante Popular Comida Boa Mauro Longo foi

inaugurado nesta sexta-feira (6) no conjunto

residencial Ney Braga, em Maringá. Ele vai oferecer

alimentos de qualidade e balanceados a R$ 3,00 por

pessoa. A unidade servirá 250 refeições diariamente.

Nos próximos dias, serão inaugurados mais dois

restaurantes. O investimento total está próximo a R$

3 milhões. A equipe do Seagri também participou

da abertura da Expoingá. agricultura.pr.gov.br

O turismo rural é importante fonte de renda, que

agrega famílias, valoriza a mulher e proporciona

ambiente para os jovens permanecerem no campo.

A conclusão é do II Fórum de Turismo Rural, que

abriu a programação técnica da Expoingá, em

Maringá, nesta quinta-feira (05). Mais de 120 pessoas

participaram do evento. idrparana.pr.gov.br

EXPOINGÁ DISCUTE O TURISMO RURAL

O volume de granéis sólidos embarcado pelo
Corredor de Exportação do Porto de Paranaguá foi
7,4% maior no primeiro quadrimestre deste ano,

comparado ao mesmo período de 2021. Em 2022, de
janeiro a abril, 5.975.114 toneladas de soja, farelo, trigo
e milho saíram. Nos mesmos meses do ano passado,

foram 5.561.822 toneladas. Os principais responsáveis
pela alta foram farelo de soja e milho. aen.pr.gov.br

PORTO EMBARCA 7,4% A MAIS EM GRANÉIS SÓLIDOS
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