
CORONAVÍRUS

  NÚMEROS DO PARANÁ:

         CONFIRMADOS: 1.578.014

         INTERNADOS: 150

         RECUPERADOS: 1.500.774 

         ÓBITOS: 40.594

         VACINAS APLICADAS: 16.836.419

Informe Epidemiológico da Sesa em   

 07/12/2021. saude.pr.gov.br

TERRA - O agrônomo do Deral
Carlos Hugo Godinho fala sobre a
concorrência do trigo com o milho
no cenário paranaense. terra.com.br

JORNAL DO OESTE- Reportagem
fala da Rota do Queijo Paranaense
com entrevista de Valmira Antunes
Dias e Gelson Hein, ambos do IDR-

Paraná. jornaldooeste.com.br

RIC - RIC Rural tratou da deriva de
agrotóxicos com participação de
Eduardo Agostinho dos Santos, do
IDR-Paraná. youtube.com 

RPC - Caminhos do Campo
apresentou os tipos de solo no
Paraná, com colaboração de Tiago
Hachmann, do IDR-Paraná.

globoplay.com.br
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Em pouco mais de seis meses, o Banco do Agricultor

Paranaense soma mais de R$ 152 milhões em

financiamentos já efetivados pelo setor bancário,

contemplando 1235 projetos (dados de 30 de

novembro). O governo do Estado, por sua vez, tem

disponível R$ 52,8 milhões para garantir a taxa de

juros menor aos produtores rurais ou, em alguns

casos, zerar as alíquotas. O maior volume é a linha

de energia renovável, seguida pela pecuária leiteira e

irrigação. agricultura.pr.gov.br
AGRIFAMILIAR TRAZ O CAMPO PARA CURITIBA
Com o objetivo de trazer um pouco da agricultura

familiar a Curitiba, será realizada, de 8 a 12 de

dezembro, a 1.ª Feira de Produtos e Serviços da

Agricultura Familiar, a Agrifamiliar Paraná 2021.

Integrante do Calendário de Natal de Curitiba, o

evento tem apoio do Sistema de Agricultura do

Paraná e acontece na sede da Fetaep, no Bairro

Rebouças. agricultura.pr.gov.br

RELATÓRIO SEMANAL DE PLANTIO E COLHEITA
Está disponível no site da Seab o relatório de plantio

e colheita, que mostra a evolução nas lavouras de

batata, feijão, milho e soja. agricultura.pr.gov.br

EM SEIS MESES, BANCO DO AGRICULTOR
PARANAENSE AJUDOU 1.235 PROJETOS

O BRDE assinou nesta terça-feira contratos de

financiamento com quatro cooperativas e sete

empresas. Os créditos somam R$ 330,7 milhões e

vão financiar obras, maquinários e equipamentos,

além de compor o capital de giro. O maior contrato

é com a Cresol, para financiar, entre outros, projetos

para geração de energias limpas e renováveis.

Também foram contempladas a Integrada, a

Copacol e a C. Vale. aen.pr.gov.br

 

BRDE DESTINA RECURSOS PARA COOPERATIVAS

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-12/informe_epidemiologico_07_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/Boletim-da-Covid-confirma-893-novos-casos-e-10-obitos-pela-doenca
https://www.terra.com.br/economia/concorrencia-com-milho-e-elevacao-de-custos-preocupam-produtor-de-trigo-no-pr,2218d6221fb5273168cc871b2c9caa34jahl3m51.html
https://www.jornaldooeste.com.br/toledo/queijos-finos-coloniais-e-tradicionais-de-toledo-participarao-da-rota-paranaense/
https://www.youtube.com/watch?v=TNB5_q0YFqg
https://www.youtube.com/watch?v=TNB5_q0YFqg
https://globoplay.globo.com/v/10098721/?s=0s
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Em-seis-meses-Banco-do-Agricultor-Paranaense-ajudou-1235-projetos-do-campo
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Agrifamiliar-traz-produtos-da-agricultura-familiar-para-Curitiba
https://www.agricultura.pr.gov.br/system/files/publico/Safras/plantio_colheita.pdf
https://www.aen.pr.gov.br/Noticia/BRDE-libera-R-3307-milhoes-em-credito-empresas-e-cooperativas-paranaenses

