
CORONAVÍRUS

  NÚMEROS DO PARANÁ:

         CONFIRMADOS: 1.564.252

         INTERNADOS: 249

         RECUPERADOS: 1.487.266

         ÓBITOS: 40.511

         VACINAS APLICADAS: 16.200.861

Informe Epidemiológico da Sesa em   

 17/11/2021. saude.pr.gov.br

RPC - Programa Caminhos do

Campo discorreu sobre a produção

de soja no Paraná e entrevistou o

técnico do Deral Edmar Gervásio.

globoplay.com.br 

CANA VERDE FM - Rádio falou

sobre a visita do secretário Norberto

Ortigara ao Norte Pioneiro, com

entrevista. canaverdefm.com.br 

RIC RURAL - O programa Ric Rural

levou ao ar reportagem sobre

redução de margem dos produtores

de leite, com vistas a se manter no

mercado e entrevistou o veterinário

do IDR-Paraná, Paulo Hiroki.

youtube.ricrural.com
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AGROINDÚSTRIA APOSTA NA DIVERSIFICAÇÃO
A agroindústria familiar agrega valor aos produtos

primários, cria oportunidades de trabalho e gera

renda. Elizeu e Ivone Queiroz, de Mamborê, são um

exemplo desse segmento que busca cada vez mais

a diversificação de produtor. idrparana.pr.gov.br

 

PRODUTORA DE MORANGO RECEBE
PRÊMIO POR INOVAÇÃO NO RURAL 
A produtora Rosana Gabardo Pallu, de Mandirituba,

foi contemplada, na última semana, com o segundo

lugar no Prêmio Produtor Rural 4.0/Categoria

Pequena Propriedade, concedido pelo Agrobit Brasil.

Há três anos, deixou de ser confeiteira na cidade

para começar nova vida na área rural. Atualmente,

ela e o marido têm quatro estufas, com 18 mil pés de

morango. idrparana.pr.gov.br

O Oeste catarinense é um dos grandes produtores

de frango e suíno exportados pelo Brasil. Chapecó e

cidades vizinhas são destino de milhões de

toneladas de milho produzido no Mato Grosso do

Sul. Hoje, a circulação é feita por via terrestre, em

caminhões. Mas já há entendimento para avaliar o

impacto de um ramal que ligue a Cascavel para se

conectar à Nova Ferroeste. aen.pr.gov.br

CHAPECÓ PODE SE UNIR À NOVA FERROESTE 

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-11/informe_epidemiologico_17_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/Boletim-da-Covid-19-confirma-704-novos-casos-e-29-obitos-em-decorrencia-da-doenca
https://globoplay.globo.com/v/10035306/
https://www.canaverdefm.com.br/noticia/275/ibaiti-pinhalao-e-jaboti-recebem-equipamentos-e-recursos-para-pequenos-agricultores-ouca/
https://www.canaverdefm.com.br/noticia/275/ibaiti-pinhalao-e-jaboti-recebem-equipamentos-e-recursos-para-pequenos-agricultores-ouca/
https://www.youtube.com/watch?v=u2-Rj9r6o-0
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
http://www.idrparana.pr.gov.br/Noticia/Agroindustria-aposta-na-variedade-de-produtos-e-conquista-mercado
http://www.idrparana.pr.gov.br/Noticia/Produtora-paranaense-de-morangos-recebe-premio-de-inovacao-no-meio-rural
https://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=116618&tit=Parana-e-Santa-Catarina-discutem-ramal-da-Nova-Ferroeste-entre-Cascavel-a-Chapeco

