
CORONAVÍRUS

  NÚMEROS DO PARANÁ:

         CONFIRMADOS: 1.568.329

         INTERNADOS: 198

         RECUPERADOS: 1.491.322

         ÓBITOS: 40.531

         VACINAS APLICADAS: 16.448.726

Informe Epidemiológico da Sesa em   

 23/11/2021. saude.pr.gov.br

TNONLINE - Matéria anuncia evento

de lançamento da Rota do Queijo

Paranaense, em 9 de dezembro, e

cita o secretário Norberto Ortigara e

o presidente do IDR-Paraná, Natalino

de Souza. tnonline.uol.com.br

UMUARAMA NEWS - O gerente

regional do IDR-Paraná, José Jaime, e

o extensionista Éder de Oliveira

foram citados em matéria sobre a

premiação dos Jovens Criadores de

Bezerras em São Jorge do Patrocínio.

umuaramanews.com.br

FOLHA DE LONDRINA - O
economista Methodio Groxko, do

Deral, foi entrevistado em

reportagem sobre a liderança

paranaense na produção de tabaco.

folhadelondrina.com.br
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A Administração Geral de Alfândegas da China

(GACC, na sigla em inglês) autorizou a importação

de carne bovina brasileira certificada antes do dia 4

de setembro. A decisão foi publicada na terça-feira

(22). Com a decisão, cerca de 100 mil toneladas de

carne bovina brasileira poderão desembarcar em

portos chineses, estima a Associação Brasileira de

Frigoríficos (Abrafrigo). canalrural.com.br

FINANCIAMENTO PARA ENERGIA SOLAR SOBE
110% EM COOPERATIVA DE CRÉDITO
O aumento na procura por financiamento para

aquisição de equipamentos de energia solar tem

sido registrado pelo Sicredi. A carteira de crédito

para essa modalidade já ultrapassa os R$ 3,5 bilhões,

crescimento de mais 110% em um ano. Um dos

projetos é de dois aviários em Guairaçá, no Noroeste

do Paraná, onde o proprietário instalou painéis e viu

a fatura de energia baixar de, em média, R$ 7 mil

para menos de R$ 500. souagro.net

CHINA VAI IMPORTAR CARNE DO BRASIL
CERTIFICADA ANTES DO EMBARGO

Está disponível no site da Secretaria o relatório
semanal de plantio e colheita, que mostra a
evolução nas lavouras de batata, feijão, milho, soja,

cevada e trigo. agricultura.pr.gov.br

RELATÓRIO SEMANAL DE PLANTIO E COLHEITA

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-11/informe_epidemiologico_23_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/Secretaria-da-Saude-registra-716-novos-casos-e-27-obitos-pela-Covid-19
https://tnonline.uol.com.br/noticias/apucarana/apucarana-vai-integrar-a-rota-do-queijo-paranaense-559718?d=1
https://umuaramanews.com.br/2021/11/20/solenidade-de-premiacao-dos-jovens-criadores-de-bezerras-e-realizada-em-sao-jorge-do-patrocinio/
https://www.folhadelondrina.com.br/folha-rural/maior-produtor-nacional-de-tabaco-esta-no-parana-3132090e.html
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.canalrural.com.br/tag/china/
https://www.canalrural.com.br/tag/china/
https://www.canalrural.com.br/tag/carne-bovina/
https://www.abrafrigo.com.br/
https://www.canalrural.com.br/noticias/china-vai-importar-carne-do-brasil-certificada-antes-do-embargo/
https://www.canalrural.com.br/noticias/china-vai-importar-carne-do-brasil-certificada-antes-do-embargo/
https://www.canalrural.com.br/noticias/china-vai-importar-carne-do-brasil-certificada-antes-do-embargo/
https://souagro.net/cooperativa-de-credito-tem-crescimento-de-110-em-financiamento-para-energia-solar/
https://www.canalrural.com.br/noticias/china-vai-importar-carne-do-brasil-certificada-antes-do-embargo/
https://www.agricultura.pr.gov.br/system/files/publico/Safras/plantio_colheita.pdf

