
CORONAVÍRUS

  NÚMEROS DO PARANÁ:

         CONFIRMADOS:  1.512.060

         INTERNADOS: 593

         RECUPERADOS: 1.419.519 

         ÓBITOS: 39.040

         VACINAS APLICADAS: 13.595.198

Informe Epidemiológico da Sesa em   

 04/10/2021. saude.pr.gov.br

  
 

CORREIO DO POVO DO PARANÁ -
Jornal fala do programa Estradas da

Integração em Foz do Jordão com

entrevista do secretário Norberto

Ortigara. jcorreiodopovo.com.br

FOLHA DE LONDRINA - Produção

de morango no Paraná é tema de

matéria que cita o agrônomo do

Deral Paulo Andrade.

folhadelondrina.com.br

RBJ - Site jornalístico fala do

programa de desenvolvimento da

maçã na região de Palmas com

entrevista da chefe do núcleo de

Pato Branco, Leunira Vigánó Tesser,

e da gerente regional do IDR-Paraná,

Rosane Dal Piva Bragato  rbj.com.br
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NA MÍDIA

A combinação de clima, altitude, fertilidade e

sanidade faz do trigo produzido em Tibagi, nos

Campos Gerais, referência para o País. O município

colheu 111 mil toneladas em 2020, em uma área total

de 30 mil hectares. Ou pouco mais de 15% de toda a

produção paranaense de trigo. Impulsionado pelo

trigo, Tibagi passou a figurar no seleto grupo dos

bilionários do VBP no Estado e contribuiu para isolar

ainda mais o Paraná como maior produtor do cereal,

com 3,2 milhões de toneladas no ano passado,

pouco mais da metade de tudo o que foi colhido no

País – 6,2 milhões de toneladas. agricultura.pr.gov.br

 

CLIMA E TERRA FÉRTIL AJUDAM TIBAGI
SER A CAPITAL NACIONAL DO TRIGO

NA EXPO DUBAI, PR VAI MOSTRAR AO MUNDO
SEU POTENCIAL E ATRAIR INVESTIMENTOS
A partir de domingo (10), o Governo do Paraná vai

mostrar ao mundo todo o seu potencial logístico,

econômico, turístico e sustentável. O Estado

representará o Brasil na Expo Dubai 2020, a maior

feira de exposições do mundo, que acontece nos

Emirados Árabes Unidos. É uma chance de divulgar

para o mundo agronegócio, inovação, tecnologia e o

compromisso com a Agenda 2030. aen.pr.gov.br

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-10/informe_epidemiologico_04_10_2021.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Estado-ultrapassa-39-mil-mortes-em-decorrencia-da-Covid-19
https://www.jcorreiodopovo.com.br/ultimas-noticias/foz-do-jordao-participa-do-maior-programa-de-recuperacao-de-estradas-rurais-do-brasil/
https://www.folhadelondrina.com.br/folha-rural/folha-rural---morango-e-destaque-em-renda-bruta-gerada-nas-propriedades-do-parana-3114519e.html
https://rbj.com.br/instituicoes-discutem-criacao-do-programa-de-desenvolvimento-regional-da-maca/
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Clima-e-terra-fertil-ajudam-Tibagi-se-consolidar-como-capital-nacional-do-trigo
https://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=115642&tit=Na-Expo-Dubai-Parana-vai-mostrar-ao-mundo-seu-potencial-e-atrair-investimentos

