
CORONAVÍRUS

 NÚMEROS DO PARANÁ:

          CONFIRMADOS: 1.450.175

          INTERNADOS: 1.078

          RECUPERADOS: 1.357.585

          ÓBITOS: 37.233

          VACINADOS: 10.331.867

Informe Epidemiológico da Sesa em
30/08/2021. saude.pr.gov.br

  

RPC - O programa Caminhos do

Campo falou sobre o preparo para

o plantio da soja e ouviu o

economista do Deral Marcelo

Garrido. globoplay.globo.com 

RPC - No mesmo programa, o

médico veterinário do Deral Fábio

Mezzadri comentou sobre a técnica

de ordenha com robô.

globoplay.globo.com 
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NA MÍDIA

SHOW RURAL DE INVERNO COMEÇA DIA 1º 
De 1º a 3 de setembro será realizado o Show Rural

Coopavel Edição de Inverno. Produtores rurais

poderão participar da etapa presencial das

atividades. O IDR-Paraná é parceiro da Coopavel e vai

levar ao público opções tecnológicas para o cultivo

de trigo, triticale, aveia, além de práticas de manejo e

conservação de solo. idrparana.pr.gov.br

GENGIBRE E INHAME IMPULSIONAM A
AGRICULTURA FAMILIAR EM TAMARANA
O município de Tamarana é um dos 12 catalogados

pela Seab como produtor da raiz no Paraná. Lidera o

pequeno ranking. São, em média, 1,8 milhão de

quilos por ano em uma área de 150 hectares.

Tamarana divide com Tijucas do Sul o posto de

especialista na cultura. São 3,2 mil toneladas de

produção anual, puxando as fileiras paranaenses.

Por meio do IDR-Paraná, os agricultores contam

com apoio integral do Governo. agricultura.pr.gov.br 

PARANÁ TRIFÁSICO AVANÇA NA REGIÃO DE CAMPO MOURÃO
O programa Paraná Trifásico, de construção de redes para fortalecer a distribuição de

energia nas áreas rurais, está em andamento na região de Campo Mourão. Já há 243

quilômetros de redes trifásicas concluídas e outros 74  projetados ou em execução. Os

maiores trechos já construídos ficam nos municípios de Araruna, Campina da Lagoa,

Goioerê, Nova Cantu e Ubiratã. O programa também está presente em Campo Mourão,

Juranda, Luiziana, Mamborê, Quarto Centenário e Tuneiras do Oeste. aen.pr.gov.br
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