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DESCARGAS DE FERTILIZANTES AUMENTAM
14% EM 5 MESES NOS PORTOS DO PARANÁ

CORONAVÍRUS

A movimentação de fertilizantes pelos portos do
NÚMEROS DO PARANÁ:
Paraná registrou alta de 14% entre janeiro e maio de
CONFIRMADOS: 2.561.211
2022. A importação do produto mostrava tendência
de crescimento desde o ano passado, mas, com a
INTERNADOS: 30
guerra entre Rússia e Ucrânia, o desembarque segue
instável, acompanhando o preço e a demanda do
RECUPERADOS: 2.435.935
campo. Ao todo, nos cinco primeiros meses do ano,
ÓBITOS: 43.235
foram descarregadas 4.791.982 toneladas de adubos,
contra 4.192.659 toneladas no mesmo período de
VACINAS APLICADAS: 25.570.887
2021. O ritmo desse crescimento, entretanto, não foi
Informe Epidemiológico da Sesa em
uniforme. aen.pr.gov.br

CEASA DE MARINGÁ ABRIRÁ NA PRÓXIMA
QUINTA-FEIRA, FERIADO DE CORPUS CHRISTI

Das cinco Ceasas no Paraná, apenas a unidade de
Maringá estará aberta na quinta-feira, 16 de junho,
feriado nacional de Corpus Christi. As demais –
Curitiba, Londrina, Foz do Iguaçu e Cascavel –
fecham nesta data. Todas funcionam normalmente
na sexta (17) e no sábado (18). A administração
central da Ceasa, em Curitiba, estará fechada na
quinta (16) e na sexta-feira (17). ceasa.pr.gov.br

ESTADO ATUA PARA IMPULSIONAR A
PRODUÇÃO DE PONKAN EM CERRO AZUL

O governador em exercício Darci Piana destacou a
atuação do Estado para impulsionar a produção de
ponkan em Cerro Azul, no Vale do Ribeira, durante a
abertura da 26ª Festa Nacional da Ponkan, realizada
sábado na cidade. A fruta se tornou uma das
grandes marcas do município, maior produtor
nacional do cítrico e responsável por 10% das
tangerinas produzidas no País. O secretário
Norberto Ortigara também esteve no evento.
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NA MÍDIA
FOLHA DE LONDRINA - Jornal fala

do turismo rural na região Norte do
Paraná citando o secretário
Norberto Ortigara e os servidores
do IDR-Paraná Ovídio Cesar
Barbosa e Ilvo Antoniazzi.
folhadelondrina.com.br
A REDE - Site ligado do Jornal da

Manhã entrevista o técnico do
núcleo regional da Seab em Ponta
Grossa Cristovam Queiroz em
matéria sobre o plantio da cevada
na região. d.arede.info
G1 - O coordenador do programa

Revitis, Ronei Andretta, falou ao
podcast PODParaná sobre a
produção de uvas no Estado.
g1.globo.com.
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