
CORONAVÍRUS

  NÚMEROS DO PARANÁ*:

         CONFIRMADOS: 1.585.237

         INTERNADOS: 68

         RECUPERADOS: 1.507.390

         ÓBITOS: 40.630

         VACINAS APLICADAS: 16.913.792

 Informe Epidemiológico da Sesa em
16/12. www.saude.pr.gov.br

TRIBUNA DE CIANORTE -
Reportagem fala sobre a marca de

250 mil litros de leite distribuídos

em Cianorte pelo PLC e entrevista o

chefe do núcleo da Seab, Francisco

Cascardo Neto.

tribunadecianorte.com.br

REUTERS - O analista do Deral

Edmar Gervásio foi entrevistado

sobre a qualidade das lavouras de

milho no Paraná.

6minutos.uol.com.br

CORREIO DOS CAMPOS - Jornal

fala sobre reunião para recuperação

de nascentes em Tibagi e cita

presença do chefe do núcleo de

Ponta Grossa, Marcelo Hupalo.

correiodoscampos.com.br 
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Os produtores paranaenses de erva-mate podem se

beneficiar do investimento em produtos

diferenciados e da exploração de novos mercados,

com apoio de pesquisa, assistência técnica e

parcerias com entidades e poder público. O assunto

esteve em discussão no 10º Fórum Institucional da

Cadeira Produtiva da Erva-Mate, nesta quinta-feira

(16), no campus da Unicentro em Irati. A qualidade

da erva-mate sombreada do Paraná é considerada a

melhor do mundo. agricultura.pr.gov.br

INVESTIMENTO EM NOVOS PRODUTOS PODE
IMPULSIONAR ERVA-MATE PARANAENSE 

O Deral publicou três cadernos com detalhes sobre

o Programa de Subvenção Econômica ao Prêmio do

Seguro Rural do Estado do Paraná. As análises

cumprem as exigências de transparência nas ações

e trazem informações sobre os anos de 2018, 2019 e

2020. agricultura.pr.gov.br

CADERNOS DETALHAM DADOS DO SEGURO RURAL

CEVADA PRODUZIDA EM  GUARAPUAVA
ALCANÇA EXCELENTE PADRÃO CERVEJEIRO 
A colheita da cevada está encerrada no Paraná, com

a boa notícia de que a região de Guarapuava,

principal produtora, garantiu excelente qualidade

aos grãos, com 99% alcançando padrão cervejeiro.

Já em Ponta Grossa, o porcentual dos que atingiram

o padrão ficou em 50%. Esse é um dos assuntos do

Boletim Semanal de Conjuntura Agropecuária.

agricultura.pr.gov.br

O fórum Boas Práticas na Cultura do Feijão divulgou
nota técnica com orientações sobre o manejo da
colheita de feijão, especialmente a tecnologia de
dessecação das lavouras. Clique AQUI e acesse o

documento. idrparana.pr.gov.br 

NOTA TÉCNICA ORIENTA SOBRE COLHEITA DO FEIJÃO

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-12/informe_epidemiologico_16_12_2021.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Estado-registra-mais-629-novos-casos-e-10-obitos-pela-Covid-19
https://www.tribunadecianorte.com.br/ultimas-noticias/programa-leite-das-criancas-atinge-marca-de-250-mil-litros-distribuidos/#.YbkTU55Om_Q.whatsapp
https://6minutos.uol.com.br/economia/clima-quente-e-pouca-chuva-afetam-qualidade-da-soja-e-milho-2021-22-no-parana/
https://correiodoscampos.com.br/tibagi/2021/12/10/parceria-garante-recuperacao-de-minas-em-tibagi
https://correiodoscampos.com.br/tibagi/2021/12/10/parceria-garante-recuperacao-de-minas-em-tibagi
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Investimento-em-novos-mercados-e-produtos-pode-impulsionar-erva-mate-paranaense
https://www.agricultura.pr.gov.br/Pagina/Programa-de-Subvencao-Economica-ao-Premio-do-Seguro-Rural-no-Estado-do-Parana
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Deral-publica-cadernos-com-detalhes-da-subvencao-ao-seguro-rural
https://www.agricultura.pr.gov.br/Pagina/Conjuntura-Boletim-Semanal-472021
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Colheita-de-cevada-termina-e-Guarapuava-alcanca-excelente-padrao-cervejeiro
http://www.idrparana.pr.gov.br/system/files/publico/Publica%C3%A7%C3%B5es/Notas%20T%C3%A9cnicas/Nota_Tecnica_Colheita_Feijao_08_12_21.pdf
http://www.idrparana.pr.gov.br/Noticia/Em-nota-tecnica-IDR-Parana-divulga-orientacoes-sobre-colheita-de-feijao

