
CORONAVÍRUS

  NÚMEROS DO PARANÁ:

         CONFIRMADOS: 1.455.954

         INTERNADOS: 1.016

         RECUPERADOS: 1.363.953

         ÓBITOS: 37.397

         VACINAS APLICADAS:10.971.305
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O plantio da primeira safra de milho 2021/22
começou no Paraná, com projeção de que sejam
colhidos 4,1 milhões de toneladas, um aumento de
32% em relação à do ano passado. Até agora foram
plantados 14,5 mil hectares de um total estimado de
422 mil hectares. Esse é um dos destaques do
Boletim de Conjuntura Agropecuária na semana de
27 de agosto a 3 de setembro. agricultura.pr.gov.br

CANAL RURAL - Site fala sobre o

aproveitamento do lodo de esgoto

em municípios do Noroeste do

Paraná com entrevista do

agrônomo do IDR-Paraná Antônio

de Paula Salvado. canalrural.com.br

PARANÁ TURISMO - Emissora

apresenta reportagem sobre o

Banco de Alimentos da Ceasa

Paraná e conversa com o

presidente da instituição, Eder

Bublitz.

paranaturismo.youtube.com
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NA MÍDIA

MINISTÉRIO ATENDE SUGESTÃO DO PARANÁ
E ALTERA CALENDÁRIO DE PLANTIO DE SOJA
O Ministério da Agricultura publicou as portarias 388 e
389 com vistas a garantir a efetividade do Plano
Nacional de Controle da Ferrugem da Soja (Portaria
306). Elas refletem reivindicações apresentadas pelo
setor agro paranaense. Uma das medidas foi
estabelecer que, para a safra 2021/22, na região Sul do
País, o período de plantio será de 13 de setembro a 31
de janeiro de 2022. A partir de agora, a duração da
janela de abertura será definida a cada ano. Ela
também concede à Adapar o poder de autorizar
semeadura e plantas vivas. agricultura.pr.gov.br

PRODUTORES DE MILHO COMEÇAM PLANTIO

Nesta quinta-feira (02) foram inauguradas as instalações do viveiro para material

propagativo de videira na unidade do IDR-Paraná em Santa Tereza do Oeste. A

iniciativa faz parte do Programa de Revitalização da Viticultura Paranaense (Revitis). O

secretário Norberto Ortigara e o diretor-presidente do IDR-Paraná, Natalino Avance de

Souza, visitaram o local. agricultura.pr.gov.br

IDR-PARANÁ INAUGURA VIVEIRO DE VIDEIRAS EM SANTA TEREZA DO OESTE
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