
CORONAVÍRUS

 CASOS NO PARANÁ:

               CONFIRMADOS: 585.135

               INTERNADOS: 1.465

               RECUPERADOS: 432.168            

               ÓBITOS: 10.683

Fonte: Informe Epidemiológico da
Sesa em 16 de fevereiro de 2021. 
*Os dados de 16 de fevereiro não foram
divulgados até as 18 horas. 
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NA MÍDIA

BOLETIM FAEP – O Boletim
Informativo da Faep trata, entre outros
assuntos, das consequências da chuva
para a agricultura, com participação
do economista do Deral Marcelo
Garrido (página 20), da produção de
feijão no Estado, com entrevista do
agrônomo do Deral Carlos Alberto
Salvador (página 24), e da subvenção
ao prêmio do Seguro Rural, com fala
do chefe do Deral, Salatiel Turra
(página 28). sistemafaep.org,br

GOVERNO PODE RETOMAR CARTÃO COMIDA BOA
O Governo do Paraná trabalha o retorno do Cartão Comida
Boa. A informação veio da liderança do Governo na Alep na
sessão de segunda-feira (15). A Casa Civil informou que o
projeto deve ser enviado em março. Estão em ajustes o
orçamento e redação. Na abertura dos trabalhos da
Assembleia, dia 2, o governador já tinha sinalizado a
intenção de efetivar o auxílio. folhadelondrina.com.br

NT DETALHA ABORTAMENTO DE VAGENS DE SOJA 
Produtores de soja perceberam, nesta safra, o abortamento
de vagens. O fenômeno consiste em plantas com poucas ou
nenhuma vagem, ou com enchimento de grãos abaixo do
esperado. O problema resulta da interação entre fatores
genéticos. ambientais, condições climáticas e manejo. As
explicações estão em Nota Técnica de pesquisadores e
extensionistas do IDR-Paraná. O instituto emite laudo para
produtores que tiverem a cultura segurada e com cobertura
para esse fenômeno. aen.pr.gov.br

FOLHA DE LONDRINA – Jornal fala
sobre a produção de uva de mesa,

com destaque para Londrina, a partir
do livro editado pelo IDR-Paraná
Viticultura Tropical: o sistema de
produção de uvas de mesa no
Paraná. folhadelondrina.com.br

O Deral publicou nesta terça-feira (16) mais um relatório semanal do plantio e colheita no Paraná,

que mostra a situação das lavouras de batata, feijão, milho e soja. agricultura.pr.gov.br

R E L A T Ó R I O  S E M A N A L  D E  P L A N T I O  E  C O L H E I T A

TECPAR CERTIFICOU 700 NO PARANÁ MAIS ORGÂNICO 
O Instituto de Tecnologia do Paraná certificou
cerca de 700 produtores por meio do Paraná
Mais Orgânico desde 2009. O programa orienta
agricultores familiares interessados em produzir
alimentos orgânicos e certifica os que seguem as
técnicas de manejo da modalidade de produção.
O programa é desenvolvido em parceria entre a
Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior, o Tecpar, as sete universidades
estaduais e o Instituto de Desenvolvimento Rural
Iapar-Emater (IDR-Paraná). O Estado tem 3.624
propriedades com produtores certificados.
agricultura.pr.gov.br

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-02/informe_epidemiologico_10_02_2021.pdf
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http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/IDR-Parana-divulga-Nota-Tecnica-sobre-abortamento-de-vagens-em-lavouras-de-soja-do-Parana
https://www.folhadelondrina.com.br/folha-rural/parana-tem-duas-safras-de-uva-de-mesa-ao-ano-3058141e.html
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