
CORONAVÍRUS

 NÚMEROS DO PARANÁ:

          CONFIRMADOS: 1.441.171

          INTERNADOS: 1.076

          RECUPERADOS: 1.347.040

          ÓBITOS: 36.959

          VACINADOS: 10.142.372

Informe Epidemiológico da Sesa em
25/08/2021. saude.pr.gov.br

 
A Câmara de Comércio Paraná-Israel transmite em seu canal no Youtube nesta quinta-

feira (26), a partir das 9 horas, a live "Agricultura 4.0 – Como as tecnologias israelenses

podem impactar o mercado agro no Paraná", com participação de empresários e

técnicos do setor.  O evento, gratuito e aberto ao público, tem apoio da Seab e do IDR-

Paraná, e contará com a participação do  gerente de inovação do Instituto,  Alexandre

de Toledo. 

LIVE SOBRE TECNOLOGIA ISRAELENSE NO AGRO ACONTECE NESTA QUINTA

 

TRIBUNA DA REGIÃO - Jornal
destaca visita do secretário Norberto

Ortigara a Campo Mourão nesta

quinta-feira (26) para evento da

Comcam em parceria com o IDR-

Paraná. tribunadaregiao.com.br

FAEP - Matéria fala das perdas nas

lavouras de milho do Paraná e

entrevista o analista do Deral Edmar

Gervásio. sistemafaep.org.br
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NA MÍDIA

UTILIZADO PARA COSMÉTICOS E CHÁS,
GINSENG DO PARANÁ GANHA MERCADO

 

A Associação de Pequenos Agricultores de Ginseng

Brasileiro de Querência do Norte fez, na primeira

quinzena de agosto, a quinta venda para o Japão,

onde o produto é utilizado na fabricação de chá. A

associação já entregou 3,6 toneladas da raiz picada e

desidratada. Até a primeira quinzena de setembro,

outras 5 toneladas serão exportadas para empresa

de cosméticos da França. pr.agenciasebrae.com.br

COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR
PODEM ADERIR A PROJETO-PILOTO DE ATER
O IDR-Paraná desenvolve um projeto-piloto para a

contratação de empresas de Assistência Técnica e

Extensão Rural credenciadas no Cedraf, com objetivo

de ajudar os produtores. A iniciativa tem o apoio

financeiro do Coopera Paraná. As cooperativas devem

formalizar seu interesse no Edital 03/2021. O prazo

encerra às 17 horas de 7 de setembro. Após isso, serão

contratadas empresas de Ater. agricultura.pr.gov.br

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-08/informe_epidemiologico_25_08_2021.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-08/INFORME_EPIDEMIOLOGICO_24_08_2021.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Parana-confirma-mais-22-mil-casos-e-99-mortes-em-decorrencia-da-Covid-19
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Sesa-registra-mais-2143-casos-e-84-obitos-em-decorrencia-da-Covid-19
https://www.youtube.com/channel/UC97TiimaiJeS78jhX2gl-7A/videos
https://tribunadaregiao.com.br/noticias/artigo/secretario-de-estado-da-agricultura-norberto-ortigara-se-reune-com-prefeitos-da-comcam-sexta-feira-26-em-campo-mourao
https://sistemafaep.org.br/quebra-na-safrinha-faz-parana-entrar-na-briga-para-comprar-milho/
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
http://www.pr.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/PR/utilizado-em-chas-e-cosmeticos-ginseng-de-origem-paranaense-cresce-na-exportacao,7615e6face77b710VgnVCM100000d701210aRCRD
http://www.idrparana.pr.gov.br/Pagina/Edital-de-Adesao-e-Classificacao-de-Cooperativas-da-Agricultura-Familiar
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Cooperativas-da-agricultura-familiar-poderao-aderir-projeto-de-assistencia-tecnica-e

