
CORONAVÍRUS

 NÚMEROS DO PARANÁ:

               CONFIRMADOS: 628.999

               INTERNADOS: 1.521

               RECUPERADOS: 461.794            

               ÓBITOS: 11.380

              VACINADOS: 293.419

Fonte: Informe Epidemiológico da Sesa
em 25/02/2021. saude.pr.gov.br

JORNAL DE BELTRÃO – Registro da

entrega de equipamentos para

cooperativa de apicultores de Dois

Vizinhos, com presença do chefe do

núcleo, Alexandre Bianchini.

jornaldebeltrão.com.br

BITURUNA BUSCA O SELO DE INDICAÇÃO
GEOGRÁFICA PARA UVA DE CASCA DURA

Várias entidades iniciaram nesta quinta-feira a

integração e mapeamento para que Marialva conte

com novo circuito de turismo rural. O município tem

fruticultura diversificada, com destaque para uvas

finas de mesa, e produção de flores, o que oferece

paisagens propícias. Entre as entidades estão o

Sebrae/PR e o IDR-Paraná. pr.agenciasebrae.com.br
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NA MÍDIA

SELO NACIONAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CRESCEU DE 700 PARA MAIS DE 7 MIL
O Selo Nacional da Agricultura Familiar (Senaf) passou de 700, em 2019, para mais de 7

mil, em 2020. A procura pela identificação desses produtos é fruto da maior facilidade no

acesso, proporcionado pela internet e pelo cruzamento com dados da DAP. O Senaf

possibilita checar origem e características por meio de QR Code. agricultura.gov.br

MAIOR PRODUTORA DA FRUTA NO ESTADO,
MARIALVA ARTICULA ROTA PARA TURISMO

A produção de uva e seus derivados movimenta a

economia de Bituruna, município de pouco mais de

16 mil habitantes, colonizado por descendentes de

imigrantes italianos que trouxeram do Rio Grande do

Sul a paixão pelos parreirais. A uva de casca dura é

uma particularidade do município, que busca ser

reconhecido nacionalmente com o selo de Indicação

Geográfica (IG). agricultura.pr.gov.br

A partir de 1.º de março vigoram

novas exigências para exportação

de 24 produtos vegetais para a

Índia. Todos precisarão estar

acomcertificação não-OGM emitida

pelo Mapa. agricultura.gov.br

ÍNDIA ESTABELECE NOVAS
REGRAS DE IMPORTAÇÃO
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https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/india-estabelece-novas-exigencias-para-importacao-de-24-produtos-vegetais

