
CORONAVÍRUS

  NÚMEROS DO PARANÁ:

         CONFIRMADOS: 1.543.537

         INTERNADOS: 369

         RECUPERADOS: 1.467.857

         ÓBITOS: 40.185

         VACINAS APLICADAS: 15.179.961

Informe Epidemiológico da Sesa em   

 27/10/2021. saude.pr.gov.br

  
 

PORTAL SOLAR - Reportagem fala

sobre o desempenho do programa

RenovaPR em dois meses de

atuação, e cita o coordenador,

Herlon Goelzer de Almeida. 

portalsolar.com.br

PORTAL A REDE - Site de Ponta

Grossa ligado ao Jornal da Manhã

menciona leilão da sede da antiga

Codapar e cita o diretor-presidente

do IDR-Paraná, Natalino Avance de

Souza. d.arede.info
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FICAFÉ REÚNE PRODUTORES, COMPRADORES
E TÉCNICOS EM EVENTO VIRTUAL ATÉ DIA 29
Nesta quarta-feira (27) aconteceu a abertura da 14ª

edição da Ficafé (Feira Internacional de Cafés

Especiais do Norte do Paraná), evento virtual voltado 

à produção e comercialização de café, além de

temas como a fruticultura. A programação segue até

sexta-feira (29) com rodadas de negócios, exposição

de  equipamentos e insumos, workshops, palestras,

concurso e leilão. agricultura.pr.gov.br

NOVA CEPA DE GRIPE AVIÁRIA PREOCUPA AS AUTORIDADES CHINESAS
Uma nova gripe aviária pode estar circulando entre humanos na China e preocupa

autoridades. Especialistas dizem que uma cepa parece ter mudado e pode ser mais

infecciosa para as pessoas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, neste ano foram

registrados 21 casos de infecção em humanos com o subtipo H5N6. As infecções são

graves, deixando muitos em estado crítico e, pelo menos, seis mortos. agrolink.com.br

 

PROGRAMA GRÃOS DIVULGA AÇÕES NA
SAFRA 20/21 E INICIA ALERTA FERRUGEM
A Embrapa Soja e o IDR-Paraná apresentaram os

resultados da adoção de boas práticas agrícolas na

cultura da soja safra 20/21. Os números demonstram

ganhos diretos para os produtores com a redução de

custos, além de benefícios para o meio ambiente

com a redução do uso de agroquímicos e diminuição

da poluição. Na ocasião, o IDR-Paraná informou o

início oficial do Alerta Ferrugem. idrparana.pr.gov.br

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-10/informe_epidemiologico_27_10_2021.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Saude-confirma-mais-1670-novos-casos-e-53-obitos-pela-Covid-19
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Boletim-da-Sesa-confirma-mais-1604-novos-casos-e-45-obitos-pela-Covid-19
https://www.portalsolar.com.br/blog-solar/usinas-de-energia-solar/lancado-ha-2-meses-programa-renovapr-ja-contabiliza-mais-de-650-pedidos-de-projetos.html
https://d.arede.info/ponta-grossa/398353/unidade-da-codapar-em-ponta-grossa-volta-a-ser-leiloada
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Ficafe-reune-produtores-compradores-e-tecnicos-em-evento-virtual
https://www.agrolink.com.br/noticias/nova-gripe-aviaria-preocupa-na-china_457725.html
http://www.idrparana.pr.gov.br/Noticia/Programa-Graos-divulga-resultados-na-safra-20212022-e-inicia-servico-Alerta-Ferrugem

