
CORONAVÍRUS

 CASOS NO PARANÁ:

               CONFIRMADOS: 547.827

               INTERNADOS: 1.342

               RECUPERADOS: 400.375           

               ÓBITOS: 9.971

Fonte: Informe Epidemiológico da Sesa
em 01 de fevereiro de 2021. 
 
Leia mais: www.saude.pr.gov.br

 Instagram:@seabparana  Facebook.com/seabpr   Contato: imprensa@seab.pr.gov.br

BOLETIM INFORMATIVO DA
ASSESSORIA DE IMPRENSA 

01 DE FEVEREIRO DE 2021 | EDIÇÃO 205

Newsletter da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento 

PRODUTORES DE MAÇÃ ESTIMAM UM
ANO COM RENTABILIDADE POSITIVA

 

Os produtores paranaenses de maçã estão na
expectativa de boa comercialização, com rentabilidade
satisfatória pelo segundo ano consecutivo. Espera-se
vender a caixa de 18 quilos entre R$ 50,00 e R$ 55,00,
quando houver mais oferta (na entressafra, está em torno
de R$ 70,00). Considerando os custos, entre R$ 30,00 e
R$ 35,00 a caixa, o preço está atrativo. O Paraná é o
terceiro produtor nacional de maçã, com destaque para
o cultivo da variedade precoce Eva, desenvolvida pelo
IDR-Paraná. A safra de maçã paranaense deve superar 32
mil toneladas. agricultura.pr.gov.br

NA MÍDIA

TRIBUNA DA REGIÃO – O secretário
Norberto Ortigara teve encontro com
o prefeito de Quarto Centenário para
conversar sobre estradas rurais.
tribunadaregiao.com.br

Começou a vigorar nesta segunda-feira (1.º) a Instrução
Normativa n.º 1, de 11 de janeiro, pela qual o Ministério da
Agricultura apresenta normas técnicas para a produção
integrada de folhosas, inflorescências e condimentais. A
adesão é voluntária e depende do cumprimento de
normas sobre uso de insumos, capacitação da equipe e
disponibilidade de responsável técnico. Além da garantia
da rastreabilidade, os produtos ganharão o selo Brasil
Certificado: Agricultura de Qualidade.

agenciabrasil.ebc.com.br

IN PREVÊ BOAS PRÁTICAS PARA FOLHOSAS

RIC MAIS – Reportagem fala sobre a

instalação de painéis fotovoltaicos para
comunidade quilombola em Ivaí e cita
o extensionista do IDR-Paraná Rafael
Araújo. ricmais.com.br

DIARIO DO SUDOESTE – Jornal fala
sobre o torneio de qualidade do leite
em Mariópolis, com entrevista do
agrônomo do IDR-Paraná Marco
Aurélio Steffani.
diariodosudoeste.com.br

IDR-PARANÁ ATUALIZA LIVRO SOBRE A PRODUÇÃO DE UVAS DE MESA
O IDR-Paraná lança o livro Viticultura Tropical: o sistema de produção de uvas de mesa do Paraná,

edição atualizada da obra sobre o mesmo tema publicada em 2007. O trabalho aborda desde o
planejamento, escolha de cultivares, fatores climáticos e colheita até cuidados na comercialização.

Com 700 páginas e mais de 500 imagens, o livro é vendido a R$ 150. idrparana.pr.gov.br
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