
CORONAVÍRUS

  NÚMEROS DO PARANÁ:

         CONFIRMADOS:  1.503.624

         INTERNADOS: 629

         RECUPERADOS: 1.410.867

         ÓBITOS: 38.824

         VACINAS APLICADAS: 13.187.665

Informe Epidemiológico da Sesa em   

 29/09/2021. saude.pr.gov.br

  
 

RPC - Programa Caminhos do

Campo veiculou no último domingo

uma reportagem sobre plantas

ornamentais. O agrônomo do Deral

Paulo Andrade foi entrevistado.

g1.globo.com

GMCOnline - Reportagem recupera

caso das sementes orientais que

chegaram ao Paraná e cita o gerente

de Sanidade Vegetal da Adapar,

Renato Young Blood.

gmconline.com.br
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NA MÍDIA

A sericicultura, cadeia de produção da seda, é uma atividade valorizada no Paraná

porque ajuda a manter o produtor no campo. Diamante do Sul é um exemplo. O

município está entre os maiores produtores de casulo de bicho-da-seda do Estado, junto

com Nova Esperança e Astorga. A tolerância da amoreira às intempéries climáticas e os

bons preços do mercado têm colaborado para garantir a rentabilidade. aen.pr.gov.br

SERICICULTURA AJUDA A MANTER PRODUTORES NO MEIO RURAL

A região de Cianorte vai ganhar uma cooperativa

agrícola para promover aumento da renda da

agricultura familiar e valorização dos produtos

regionais. A iniciativa é uma parceria entre a Seab, o 

 IDR-Paraná e a Associação dos Municípios do Médio

Noroeste do Estado do Paraná (Amenorte). A nova

entidade será resultado da fusão de pequenas

associações que, com pouca estrutura, têm

dificuldades de comercialização. agricultura.pr.gov.br

 

NOVA COOPERATIVA VAI FORTALECER
AGRICULTURA FAMILIAR NO NOROESTE

PERSPECTIVAS DA AGRICULTURA DO PARANÁ
SÃO APRESENTADAS EM EVENTO NACIONAL
As dificuldades enfrentadas pelos agricultores

paranaenses com as condições climáticas adversas,

as lições da pandemia e a perspectiva de uma nova

safra com excelente produção e bons preços foram

temas abordados pelo secretário Norberto Ortigara

no Agro Experience, evento online que reúne

centenas de pessoas para discutir a agropecuária

brasileira. agricultura,pr.gov.br

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-09/informe_epidemiologico_29_09_2021.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Estado-registra-mais-1861-novos-casos-e-58-obitos-pela-Covid-19
https://g1.globo.com/pr/parana/caminhos-do-campo/noticia/2021/09/26/produtores-de-plantas-ornamentais-ganham-novos-clientes-durante-a-pandemia-diz-agronomo.ghtml
https://gmconline.com.br/noticias/cidade/sementes-misteriosas-da-china-em-maringa-o-que-se-sabe-1-ano-depois/
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=115542&tit=Diamante-do-Sul-e-exemplo-de-como-a-sericicultura-ajuda-a-manter-produtores-no-meio-rural
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Nova-cooperativa-regional-vai-fortalecer-agricultura-familiar-no-Noroeste
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Producao-e-perspectivas-da-agricultura-paranaense-sao-apresentadas-em-evento-nacional

