
CORONAVÍRUS

 NÚMEROS DO PARANÁ:

          CONFIRMADOS: 1.320.797 

          INTERNADOS: 1.777

          RECUPERADOS: 942.875

          ÓBITOS: 32.531

          VACINADOS: 4.865.381

Informe Epidemiológico da Sesa em
12/07/2021. saude.pr.gov.br

  

RPC - O programa Caminhos do

Campo tratou do preço da carne
vermelha com participação do
veterinário do Deral Fábio Mezzadri.
globoplay.globo.com  

RPC - O mesmo programa falou da

busca por carne de frango e o custo
de produção com entrevista do
chefe do Deral, Salatiel Turra.

globoplay.globo.com 

RIC - O secretário Norberto Ortigara

registrou impactos da geada no
programa RIC Rural, com imagens
da jornalista Gisele Barão. youtube 

TERRA - Site comentou sobre o frio

do final de junho em conversa com
Dimas Soares Júnior, do IDR-Paraná.     

terra.com.br 
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NA MÍDIA

IDR-PARANÁ ORIENTA SOBRE CONTROLE DE
FORMIGAS CORTADEIRAS NA AGRICULTURA

O Governo do Estado vai recuperar, com nova

pavimentação, mais 55 quilômetros de estradas

rurais de dez municípios do Paraná. Os convênios

com as prefeituras foram assinados pelo governador

Carlos Massa Ratinho Junior  e pelo secretário

Norberto Ortigara nesta segunda-feira (12). 

agricultura.pr.gov.br

GOVERNO PAVIMENTARÁ ESTRADAS RURAIS DE
MAIS 10 MUNICÍPIOS; INVESTIMENTO É DE R$ 16,9 MI

Na região Noroeste do Paraná, a formiga cortadeira –

a saúva – já é considerada uma praga de difícil

controle. Ela aparece na maioria das propriedades,

causando prejuízos para diversas culturas. Para

auxiliar no combate, os extensionistas do IDR-Paraná

prestam orientações aos produtores interessados em

fazer o manejo adequado. idrparana.pr.gov.br

 

Uma em cada três aves abatidas no Brasil em 2020

saiu do Paraná. O volume total do Estado, no ano

passado, foi de 4,49 milhões de toneladas – ou 33,4%

das 13,7 milhões de toneladas produzidas pelo País,

garantindo a liderança na produção de carne. Toledo

possui plantel estimado de 7,5 milhões de aves de

corte. É, ao lado da cadeia ligada ao rebanho suíno, o

que impulsiona o município. agricultura.pr.gov.br

TOLEDO É O CARRO-CHEFE DO SUCESSO DA
PRODUÇÃO DE CARNE DE FRANGO NO PR

A Unioeste prorrogou o prazo para inscrição no

Programa de Residência Técnica e Curso de

Especialização em Economia Rural, na modalidade a

distância. Os interessados podem se inscrever até as

17 horas de domingo (18), com pagamento da

inscrição até segunda-feira (19). agricultura.pr.gov.br

UNIOESTE PRORROGA PRAZO PARA
INSCRIÇÃO EM RESIDÊNCIA TÉCNICA

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-07/informe_epidemiologico_12_07_2021.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Sesa-confirma-13593-novos-casos-e-109-obitos-pela-Covid-19
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Saude-confirma-2310-novos-casos-e-241-obitos-pela-Covid-19
https://globoplay.globo.com/v/9671509/
https://globoplay.globo.com/v/9671509/
https://globoplay.globo.com/v/9671505/?s=0s
https://www.youtube.com/watch?v=JesBnyMRkZk
https://www.youtube.com/watch?v=JesBnyMRkZk
https://www.terra.com.br/economia/financas-pessoais/como-as-baixas-temperaturas-podem-afetar-as-compras-de-supermercado,b9e9194310fa1a5794895be42b1753e99ilkme49.html
https://www.terra.com.br/economia/financas-pessoais/como-as-baixas-temperaturas-podem-afetar-as-compras-de-supermercado,b9e9194310fa1a5794895be42b1753e99ilkme49.html
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Governo-pavimentara-estradas-rurais-de-mais-10-municipios-investimento-e-de-R-169-milhoes
http://www.idrparana.pr.gov.br/Noticia/Formiga-cortadeira-exige-controle-para-evitar-prejuizos
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Toledo-lidera-sucesso-da-producao-de-carne-de-frango-no-Parana
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Unioeste-prorroga-ate-domingo-18-prazo-de-inscricao-para-residencia-tecnica-e-curso-de

