
CORONAVÍRUS

 NÚMEROS DO PARANÁ:

          CONFIRMADOS: 1.146.320

          INTERNADOS: 2.776

          RECUPERADOS: 805.154 

          ÓBITOS: 28.049 

          VACINADOS: 3.207.093

Informe Epidemiológico da Sesa em
14/06/2021. saude.pr.gov.br

RPC – O Caminhos do Campo falou

sobre as florestas plantadas no

Paraná, com a participação do

coordenador estadual de cultivos

florestais, Amauri Ferreira Pinto.

globoplay.globo.com
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NA MÍDIA

PRAZO PARA ATUALIZAÇÃO DE REBANHO
TERMINA DIA 30; PARCIAL NÃO CHEGA A 50%

 

Faltam apenas 17 dias para encerrar o prazo de

atualização cadastral do rebanho paranaense.

Diferentemente de 2020, quando houve duas etapas,

neste ano o período único começou a ser contado em

1º de maio e termina em 30 de junho. Após isso, o

trânsito não será possibilitado e o produtor poderá ser

multado. A parcial desta segunda-feira (14) aponta

48,3% do rebanho já cadastrado. A atualização é

fundamental para auxiliar a vigilância sanitária e

garantir a manutenção do status internacional de área

livre de febre aftosa sem vacina.  agricultura.pr.gov.br
PROJETO VALORIZA PRODUTORAS DE CAFÉ E 
GARANTE FAMA INTERNACIONAL AO NORTE PIONEIRO
"Uma andorinha só não faz verão. Ou até faz, mas

leva muito mais tempo”. Assim a produtora Nira

Souza define o grupo Mulheres do Café, um projeto

nascido no Norte Pioneiro do Paraná, que reúne

cafeicultoras da região para agregar valor à produção.

Em oito anos de projeto, o produto já foi diversas

vezes premiado, é vendido para quatro continentes e

corresponde a 15% da produção de café dos 11

municípios participantes. agricultura.pr.gov.br
COOPERATIVAS FAMILIARES
MOVIMENTAM R$3 MI EM UM
ANO NA CEASA DE CURITIBA
Os agricultores familiares tinham

dificuldades para vender seus

produtos na Ceasa de Curitiba. No

ano passado, uma parceria entre a

Central e o IDR-Paraná iniciou a

articulação das cooperativas para

viabilizar a atuação no espaço

“Mercado do Produtor”. Em um ano,

foram movimentados R$ 3 milhões.

idrparana.pr.gov.br

CERRO AZUL PARTICIPA DE PESQUISA SOBRE
MELHORAMENTO GENÉTICO DA PONKAN
Produtores de ponkan de Cerro Azul estão sendo

beneficiados por um projeto de pesquisa que prevê o

melhoramento genético da fruta na região do Vale

do Ribeira. Cerro Azul é considerada a capital

nacional da ponkan. Pelo projeto, 20 produtores

receberam 230 mudas cada um. A entrega foi feita

pelo IDR-Paraná, em parceria com a Secretaria

Estadual da Agricultura e do Abastecimento,

prefeitura do município e Sebrae. aen.pr.gov.br
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