
CORONAVÍRUS

  NÚMEROS DO PARANÁ:

         CONFIRMADOS:  1.530.658

         INTERNADOS: 446

         RECUPERADOS: 1.448.256

         ÓBITOS: 39.661

         VACINAS APLICADAS: 14.409.112

Informe Epidemiológico da Sesa em   

 18/10/2021. saude.pr.gov.br

  
 

RIC RURAL - O secretário Norberto

Ortigara e o governador Carlos

Ratinho Massa Junior falaram sobre

as perspectivas para a agropecuária

paranaense na Expo Dubai 2020. 

 ricrural.youtube.com

CAMINHOS DO CAMPO - Programa

trata das chuvas que atingem o

Estado desde a semana passada,

com entrevista o chefe do Deral,

Salatiel Turra. g1.globo.com
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PARANÁ LANÇA III PLANO ESTADUAL DE
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
O Paraná lançou, em um evento online nesta

segunda-feira (18), o III Plano Estadual de Segurança

Alimentar e Nutricional 2020-2023. O documento

reúne diretrizes prioritárias para garantir o direito à

alimentação adequada e orienta as políticas públicas

no estado, além de destacar as iniciativas já

desenvolvidas. agricultura.pr.gov.br

SETENTA SÃO DENUNCIADOS POR ESQUEMA
DE SONEGAÇÃO DE ICMS NO RAMO DO CAFÉ
Setenta pessoas foram denunciadas pelo Ministério

Público do Paraná suspeitas de participar de um

esquema de sonegação no ramo do café, no Paraná,

Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo. A denúncia

foi oferecida sexta-feira (15). A suspeita é de

sonegação de impostos e creditação indevida de

ICMS na compra e venda do grão. As investigações

começaram há mais de dois anos.aen.pr.gov.br

 

BRASIL TEM O SEGUNDO PLANTIO MAIS RÁPIDO DE SOJA DE SUA HISTÓRIA
O plantio de soja no Brasil alcançou 22% das áreas para a safra 2021/22 até o dia 14 de

outubro, um avanço semanal de 12 pontos percentuais e o segundo melhor índice da

história para esta época do ano, atrás apenas da temporada 2018/19. No mesmo período

do ciclo anterior, quando as chuvas ainda eram muito irregulares, a semeadura estava

em apenas 8%. Mato Grosso e Paraná puxam o ritmo dos trabalhos, embora outros

Estados também já estejam com a semeadura em bom andamento. forbes.com.br

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-10/informe_epidemiologico_18_10_2021_0.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Parana-confirma-mais-1509-novos-casos-e-68-obitos-pela-Covid-19
https://www.youtube.com/watch?v=Wva25MsLzh8
https://g1.globo.com/pr/parana/caminhos-do-campo/noticia/2021/10/17/chuva-impacta-de-formas-diferentes-no-agronegocio-paranaense.ghtml
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.agricultura.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-10/iii_plano_estadual_de_seguranca_alimentar_e_nutricional.pdf
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Parana-lanca-III-Plano-Estadual-de-Seguranca-Alimentar-e-Nutricional
https://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=115965&tit=Investigacao-da-PCPR-gera-denuncia-contra-70-suspeitos-de-sonegacao-no-ramo-de-cafe
https://forbes.com.br/forbesagro/2021/10/na-disparada-brasil-tem-2o-plantio-de-soja-mais-rapido-da-historia/

