
CORONAVÍRUS

 NÚMEROS DO PARANÁ:

          CONFIRMADOS: 1.426.554

          INTERNADOS: 1.102

          RECUPERADOS: 1.328.277 

          ÓBITOS: 36.553

          VACINADOS: 7.094.172

Informe Epidemiológico da Sesa em
19/08/2021. saude.pr.gov.br
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NA MÍDIA

FLORICULTURA É ATIVIDADE IMPORTANTE
PARA VBP DE 112 MUNICÍPIOS DO PARANÁ

 

A floricultura representa apenas 0,13% do VBP do

Paraná. Mas é atividade significativa para 112

municípios, e praticada, ainda que em menor escala,

em todos os 399. Esse é um dos destaques do

Boletim de Conjuntura Agropecuária na semana de

13 a 19 de agosto. O documento é preparado pelo

Deral. agricultura.pr.gov.br
BANCO DE ALIMENTOS REAPROVEITA PERTO
DE TRÊS MILHÕES DE QUILOS DE PRODUTOS
As Ceasas do Paraná repassaram 2.962.699 quilos de

produtos para 336 entidades do Programa Banco de

Alimentos – Comida Boa, no 1.º semestre. A iniciativa

é uma parceria com produtores e permissionários

por meio da coleta e repasse de hortigranjeiros sem

padrão de comercialização, mas em boas condições

de consumo. agricultura.pr.gov.br
TECPAR CAPACITA PREFEITURAS DA REGIÃO
CENTRAL EM CERTIFICAÇÃO DE ORGÂNICOS 
O Tecpar deu início nesta quinta-feira (19) à

capacitação de prefeituras vinculadas à Associação

dos Municípios do Centro do Paraná, sobre

certificação de orgânicos, área em que atua há mais

de 20 anos. O objetivo é ampliar a certificação para

estimular a geração de empregos e renda e a

sustentabilidade. aen.pr.gov.br

O governador se reuniu virtualmente, nesta quinta-

feira (19), com a direção da CNH Industrial para

começar a delinear projetos visando aumentar a

conectividade no campo. A intenção é a diminuição

de custos, ampliação da produtividade e evolução

dos indicadores sociais, especialmente nas regiões

com baixo IDH. aen.pr.gov.br

ESTADO DISCUTE CONECTIVIDADE NO CAMPO
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