
CORONAVÍRUS

 NÚMEROS DO PARANÁ:

          CONFIRMADOS: 904.093

          INTERNADOS: 2.407

          RECUPERADOS: 650.193 

          ÓBITOS: 20.291 

          VACINADOS: 1.430.048

Informe Epidemiológico da Sesa em
19/04/2021. saude.pr.gov.br
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NA MÍDIA

FOLHA DE LONDRINA - Matéria

sobre a produção de frangos ouve o
secretário Norberto Ortigara.

folhadelondrina.com.br

TNONLINE - O plantio do trigo na

região de Ivaiporã, que ainda não
iniciou devido ao clima, foi tema de
reportagem com o engenheiro
agrônomo do Deral Sérgio
Empinotti. tnonline.uol.com.br

JORNAL DO OESTE  - Site destaca

termo de cooperação entre o IDR-

Paraná e municípios do Oeste, e
cita o coordenador da Mesorregião
Oeste Ivan Raupp, o diretor-
presidente Natalino de Souza e o
secretário Norberto Ortigara.

jornaldooeste.com.br

A Adidas começou a recriar modelos clássicos de

tênis a partir de matérias sustentáveis. O lançamento

mais recente é o Stan Smith Mylo à base de

cogumelo. A matéria-prima é o micélio, espécie de

raiz cultivada de maneira sustentável pela técnica de

agricultura vertical. cnnbrasil.com.br

ADIDAS FABRICA TÊNIS A PARTIR DO COGUMELO

PARA AGRO CRESCER, É PRECISO INVESTIR EM
LOGÍSTICA E TECNOLOGIA, DIZ GOVERNADOR
O agronegócio precisa de investimentos em

tecnologia e logística para se desenvolver, afirmou o

governador Carlos Massa Ratinho Júnior no Fórum

Brasileiro do Agronegócio, transmitido pela internet

na manhã desta segunda-feira (19). O governador

destacou a importância do agronegócio para o

Paraná, dizendo que o setor produziu R$ 120 bilhões

em 2020. “A cada R$ 100 produzidos no Paraná, R$

34 têm a ver com o agro”, afirmou. canalrural.com.br

DE CADA DEZ CASAS BRASILEIRAS, SEIS
ENFRENTAM INSEGURANÇA ALIMENTAR
Estudo da Universidade Livre de Berlim em parceria

com a Universidade Federal de Minas Gerais e com a

Universidade de Brasília constatou falta de comida

em 15% dos lares brasileiros, 59,4% apresentaram

algum grau de insegurança alimentar no último

quadrimestre de 2020 e dois quintos reduziram o

consumo de alimentos como carnes e frutas. 

 organicsnewsbrasil.com,br

UNIOESTE POSSIBILITA PRÁTICA DE AGRONEGÓCIO
A Unioeste, responsável pela formação de muitos

profissionais do agronegócio, desenvolve na prática a

experiência que os alunos encontrarão no mercado

de trabalho. São mais de 150 hectares de área da

instituição, na estação experimental dos cursos de

Agronomia e Zootecnia  aen.pr.gov.br
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https://tnonline.uol.com.br/noticias/vale-do-ivai/produtores-de-trigo-aguardam-chuvas-para-o-plantio-527336
https://www.jornaldooeste.com.br/toledo/termo-de-cooperacao-entre-idr-parana-e-municipios-fortalecera-o-desenvolvimento-no-campo/
https://www.cnnbrasil.com.br/business/2021/04/16/tenis-classico-da-adidas-e-relancado-agora-feito-de-cogumelo
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http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=111903&tit=Estacoes-experimentais-da-Unioeste-permitem-a-pratica-do-agronegocio

