
CORONAVÍRUS

 NÚMEROS DO PARANÁ:

               CONFIRMADOS: 623.385

               INTERNADOS: 1.471

               RECUPERADOS: 457.795           

               ÓBITOS: 11.271

              VACINADOS: 286.837

Fonte: Informe Epidemiológico da Sesa
em 24/02/2021. saude.pr.gov.br

AGROMAIS – O presidente da Ceasa-

PR, Éder Bublitz, falou sobre o termo

de cooperação para ações integradas

com o IDR-Paraná. 

 agromais.band.uol.com.br

INDÚSTRIA AGROQUÍMICA CHINESA DEVE SE
BENEFICIAR DA DEMANDA POR ALIMENTOS

Da mesma forma que o café e o vinho, o chá-mate

passa a ter, a partir de agora, um dicionário próprio

contendo atributos, definições e referências para

descrever com detalhes as características sensoriais

da bebida. O trabalho é de pesquisadora da

Embrapa Florestas. A expectativa é que, com esse

léxico, a cadeia produtiva da erva-mate seja

revitalizada. embrapa.br
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SEBRAE-PR CONCEDEU SELO ALIMENTOS A MAIS DE 2 MIL EMPRESAS EM CINCO ANOS
Nos últimos cinco anos mais de duas mil empresas participaram do programa Selo

Alimentos do Paraná, criado pelo Sebrae. A chancela reconhece a eficiência na gestão,

segurança e qualidade alimentar de produtos de agroindústrias, indústrias e

empreendimentos de alimentos e bebidas de pequeno porte. pr.agenciasebrae.com

CHÁ-MATE GANHA DICIONÁRIO PRÓPRIO PARA
DESTACAR ATRIBUTOS

A indústria agroquímica da China deve se beneficiar

do aumento da demanda global por alimentos.

Como a população mundial continua crescendo e a

oferta de terras cultiváveis é limitada, agricultores

precisarão recorrer aos fertilizantes e defensivos

agrícolas. A avaliação é do HSBC, que prevê aumento

de pelo menos 5% na demanda. A China é o maior

produtor de agroquímicos, contribuindo com 50% a

70% da produção global. broadcast.com.br

IDR-PARANÁ LANÇA OBRA SOBRE
AVALIAÇÃO DE PULVERIZADORES
O IDR-Paraná entrega ao setor

produtivo nesta quinta-feira (25) o

Informe Técnico Inspeção de

Pulverizadores de Barra no Paraná.

O lançamento acontece a partir

das 14 horas, em transmissão pelo

YouTube. idrparana.pr.gov.br

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-02/informe_epidemiologico_19_02_2021.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-02/informe_epidemiologico_24_02_2021.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-02/informe_epidemiologico_18_02_2021.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Parana-divulga-4449-confirmacoes-e-65-mortes-pela-Covid-19
https://agromais.band.uol.com.br/videos
https://www.embrapa.br/en/busca-de-noticias/-/noticia/59424986/pesquisadores-elaboram-dicionario-das-caracteristicas-sensoriais-do-cha-mate
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
http://www.pr.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/PR/mais-de-2-mil-empresas-ja-participaram-do-selo-alimentos-do-parana,b4764f5c722d7710VgnVCM100000d701210aRCRD
http://broadcast.com.br/cadernos/agro/?id=UGszMTdYMHlsUVhLNUNPNkttQ1Q3UT09
https://youtu.be/FRH1DpWwYTw
http://www.idrparana.pr.gov.br/Noticia/Avaliacao-de-pulverizadores-e-tema-de-publicacao-do-IDR-Parana

