
CORONAVÍRUS

  NÚMEROS DO PARANÁ:

         CONFIRMADOS: 1.577.178

         INTERNADOS: 147

         RECUPERADOS: 1.500.033

         ÓBITOS: 40.592

         VACINAS APLICADAS: 16.836.419

Informe Epidemiológico da Sesa em   

 06/12/2021. saude.pr.gov.br

PORTAL DA COSTA OESTE - O
secretário Norberto Ortigara falou de

investimentos em Santa Terezinha

de Itaipu. portalcostaoeste.com

AGROLINK- Reportagem sobre

conservação do solo tem

participação de Arnaldo Colozzi,

Tiago Telles e Graziela Moraes de

Cesare Barbosa, todos do IDR-

Paraná. agrolink.com.br 

BONDE - A agrometeorologista do

IDR-Paraná Angela Costa concedeu

informações sobre o clima em

Londrina. bonde.com.br

OCEPAR- Notícia cita presença de

Ortigara em reunião da Ocepar. 

paranacooperativo.coop.br
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Paloma Detlinger é parte da quarta geração de

famílias eslavo-germânicas que se estabeleceram

nas colônias da comunidade de Entre Rios, em

Guarapuava, e ajudaram a construir uma das regiões

mais produtivas do Brasil, destaque na produção de

grãos. Um deles tem especial relevância: a cevada,

matéria-prima do malte utilizado na fabricação de

cerveja. É da Colônia Entre Rios que sai grande parte

do malte consumido pela indústria cervejeira

brasileira. agricultura.pr.gov.br

MERCADO HALAL DEVE CRESCER 18% ATÉ 2024
O Brasil é o maior produtor e exportador de

produtos halal, aqueles permitidos para o consumo

de muçulmanos. O Paraná é o principal exportador

nesse ramo. Nesta segunda-feira, durante o Global

Halal Brazil Businenn Forum, em São Paulo, foi

apresentado um levantamento que mostra

movimento mundial de US$ 4,8 trilhões. A

expectativa é crescer 18% até 2024. O mercado de

produtos halal engloba, principalmente, carne

bovina e de frango, mas comercializa também

cosméticos, fármacos e turismo. canalrural.com.br

PUXADO PELA REGIÃO DE GUARAPUAVA,
PARANÁ LIDERA PRODUÇÃO DE CEVADA

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-12/informe_epidemiologico_03_12_2021.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-12/informe_epidemiologico_06_12_2021.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-12/informe_epidemiologico_03_12_2021.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Saude-confirma-797-novos-casos-e-10-obitos-pela-Covid-19
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Secretaria-da-Saude-registra-826-novos-casos-e-12-obitos-pela-Covid-19
https://portalcostaoeste.com.br/todas-noticias/regiao-oeste-do-parana/santa-terezinha-de-itaipu/governo-do-estado-investe-mais-de-r-8-milhoes-em-santa-terezinha-de-itaipu/
https://www.agrolink.com.br/noticias/saiba-os-pre-requisitos-para-frear-a-degradacao-do-solo_459277.html
https://www.agrolink.com.br/noticias/saiba-os-pre-requisitos-para-frear-a-degradacao-do-solo_459277.html
https://www.bonde.com.br/bondenews/idr-preve-fim-de-semana-ensolarado-e-com-maximas-acima-dos-30c-em-londrina
http://www.paranacooperativo.coop.br/ppc/index.php/sistema-ocepar/comunicacao/2011-12-07-11-06-29/ultimas-noticias/138152-reuniao-de-diretoria-com-as-presencas-de-piana-e-ortigara-ocepar-avalia-realizacoes-e-discute-estrategias-para-2022
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Puxado-pela-regiao-de-Guarapuava-Parana-lidera-producao-nacional-de-cevada
https://www.canalrural.com.br/noticias/mercado-halal-deve-crescer-18-ate-2024/

