
CORONAVÍRUS

  NÚMEROS DO PARANÁ:

         CONFIRMADOS: 1.559.829

         INTERNADOS: 281

         RECUPERADOS: 1.482.667

         ÓBITOS: 40.452

         VACINAS APLICADAS: 16.125.294

Informe Epidemiológico da Sesa em   

 10/11/2021. saude.pr.gov.br

O PRESENTE -  Jornal fala sobre a

evolução no preço do pão francês

com comentário do agrônomo do

Deral Carlos Hugo Godinho.

opresente.com.br 

AGROFAG - Programa trata da

estimativa de safra e entrevista o

secretário Norberto Ortigara e o

analista de milho do Deral, Edmar

Gervásio, a 10m16. agrofag.youtube

FOLHA DE LONDRINA - Jornal

falou sobre as reformas na Ceasa

Londrina e cita o gerente regional,

Paulo Ventunin, a nutricionista

Adriane Tondinelli e o secretário

Ortigara. folhadelondrina.com.br
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INTEGRAÇÃO LAVOURA-PECUÁRIA MANTÉM
BENEFÍCIOS EM ADVERSIDADES CLIMÁTICAS
A técnica da Integração Lavoura-Pecuária (ILP) está

ajudando produtores de gado a manter o rebanho

bem alimentado, inclusive durante os períodos mais

difíceis, como o inverno, e em solos arenosos com

pastagem nativa. Em Moreira Sales, o produtor

Lairton Berti Garcia sentiu a diferença desde há

quatro anos, quando a técnica foi implantada. As

áreas deixadas em pousio no inverno passaram a ser

semeadas com capim braquiária.  idrparana.pr.gov.br

 

CULTIVO DE TILÁPIA EM SISTEMA
SUPERINTENSIVO GANHA FORÇA NO PR
Em Piraquara está nascendo um projeto de

piscicultura em sistema superintensivo, com

previsão de produzir 15 mil quilos de peixe vivo por

mês. O clima frio da região de Curitiba não foi

obstáculo para o sonho do advogado Edson

Henrique Amaral e de sua mulher, a enfermeira

Milene Melo Amaral. Na Villa Peixes, instalaram 14

tanques elevados, feitos em geomembrana. O

sistema é totalmente sustentável, com 100% de uso

de energia solar. A maior produção será de tilápias.

agricultura.pr.gov.br

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-11/informe_epidemiologico_10_11_2021.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Saude-confirma-mais-1172-novos-casos-e-35-obitos-pela-Covid-19
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Parana-registra-mais-1343-novos-casos-e-33-obitos-pela-Covid-19
https://www.opresente.com.br/parana/preco-do-pao-frances-sobe-menos-que-a-inflacao-no-parana/
https://www.opresente.com.br/parana/preco-do-pao-frances-sobe-menos-que-a-inflacao-no-parana/
https://www.youtube.com/watch?v=bYkVt-dr1y0
https://www.folhadelondrina.com.br/geral/ceasa-londrina-recebe-investimentos-do-estado-3130551e.html
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=116452&tit=Com-apoio-do-Estado-sistema-que-integra-lavoura-e-pecuaria-traz-beneficios-aos-produtores
http://www.idrparana.pr.gov.br/Noticia/Integracao-Lavoura-Pecuaria-traz-beneficios-mesmo-com-adversidades-climaticas
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Cultivo-de-tilapia-em-sistema-superintensivo-ganha-forca-no-Estado-e-chega-regiao-de
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Cultivo-de-tilapia-em-sistema-superintensivo-ganha-forca-no-Estado-e-chega-regiao-de

