
CORONAVÍRUS

 NÚMEROS DO PARANÁ:

          CONFIRMADOS: 983.666

          INTERNADOS: 2.391

          RECUPERADOS: 699.921

          ÓBITOS: 23.780

          VACINADOS: 1.935.530

Informe Epidemiológico da Sesa em
10/05/2021. saude.pr.gov.br

RIC RURAL – Programa abordou a

questão das perdas previstas na

produção de milho no Paraná e

entrevistou a engenheira agrônoma

do Deral no núcleo da Seab de

Toledo, Jean Marie Ferrarini.

ricrural.youtube

RBJ - A fiscal da Adapar, Bruna

Amates Ribas, é fonte de matéria

sobre atualização de rebanhos na

região de Palmas e Coronel

Domingos Soares. rbj.com.br
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NA MÍDIA

Arapongas lidera a produção de ovos no Paraná,

com 40.106.700 dúzias em 2019 e valor agregado de

R$ 100.266.700,00. Os dados de 2020, levantados

pelo IBGE, mostram que o Estado subiu para o

segundo no ranking, com 360,64 milhões de dúzias,

3,3% a mais do que em 2019. São Paulo lidera com

1,14 bilhão de dúzias. Após o Paraná estão Espírito

Santo (359,802 milhões de dúzias) e Minas Gerais

(351,277 milhões). agricultura.pr.gov.br

PR É O SEGUNDO EM PRODUÇÃO DE OVOS NO
BRASIL; ARAPONGAS SE DESTACA NO ESTADO

PROGRAMA DE RÁDIO DO IDR-PARANÁ
COMPLETA 45 ANOS
Nesta segunda-feira (10) o programa O Homem e a

Terra, do IDR-Paraná, completa 45 anos. São mais de

quatro décadas de transmissão ininterrupta para

todo o estado acompanhando a família rural. O

programa é produzido pela equipe de comunicação

do Instituto e transmitido, de segunda a sexta-feira,

por 115 emissoras paranaenses. Também pode ser

ouvido pelo site e no podcast em diversas

plataformas. idrparana.pr.gov.br
SALMONELA PODE SER CAUSA DA SUSPENSÃO DE ONZE FRIGORÍFICOS DO BR
A detecção de salmonela acima dos limites tolerados pela Arábia Saudita é apontada

como a causa da suspensão de importação de carne de frango de 11 frigoríficos

brasileiros. A informação, segundo a Revista Globo Rural, foi levantada pelo adido

agrícola do Brasil no país. As autoridades sauditas devem enviar ao Brasil um relatório

técnico sobre a questão nesta terça-feira. avisite.com.br

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-05/informe_epidemiologico_10_05_2021.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-05/informe_epidemiologico_07_05_2021_1.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Boletim-da-Sesa-registra-3788-novos-casos-da-Covid-19
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Boletim-da-Covid-19-confirma-4824-novos-casos-e-154-obitos
https://www.youtube.com/watch?v=P-q0YPyCZNI
https://rbj.com.br/adapar-orienta-criadores-de-palmas-sobre-campanha-de-atualizacao-de-rebanhos/
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Com-tradicao-e-qualidade-Arapongas-puxa-producao-de-ovos-no-Parana
http://www.idrparana.pr.gov.br/Pagina/O-Homem-e-Terra
http://www.idrparana.pr.gov.br/Noticia/Programa-de-radio-do-IDR-Parana-completa-45-anos
https://www.avisite.com.br/index.php?page=noticias&id=23906

