
CORONAVÍRUS
 NÚMEROS DO PARANÁ:

               CONFIRMADOS: 722.990

               INTERNADOS: 2.248

               RECUPERADOS: 521.186             

               ÓBITOS: 12.505

              VACINADOS: 394.448

Fonte: Informe Epidemiológico da Sesa
em 08/03/2021. saude.pr.gov.br

RPC -  Reportagem do Caminhos

do Campo falou sobre a produção

de orgânicos no Paraná. Os técnicos

do IDR-Paraná Ernestina Muraoka e

Márcio Miranda foram entrevistados.

g1.globo.com

OCEPAR - Site cita o secretário

Norberto Ortigara entre os

convidados dos eventos

preparatórios para a Assembleia

Geral Ordinária da entidade, que

acontece em 5 de abril.

paranacooperativo.coop.br

MULHERES REPRESENTAM UM TERÇO DOS
AGRICULTORES NO COMPRA DIRETA
De cada três agricultores que participaram do

Compra Direta Paraná em 2020, uma era mulher. O

programa foi um dos lançados pelo governo estadual

para auxiliar na segurança alimentar e nutricional da

população mais carente durante a pandemia do

novo coronavírus. A presença de pelo menos metade

de mulheres no quadro de agricultores dava ponto

adicional à cooperativa ou associação no processo de

contratação. agricultura.pr.gov.br
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NA MÍDIA

SEGUNDO MAIOR PRODUTOR, PARANÁ RESPONDE
POR UM QUINTO DA BATATA DO PAÍS

EDITAL SELECIONA ROTEIROS TURÍSTICOS RURAIS
Edital envolvendo várias entidades abre inscrições de seleção de roteiros turísticos que

contemplem empreendimentos de agricultura familiar, para participar do Projeto

Experiências do Brasil Rural. O objetivo é apoiar a promoção e comercialização dos

produtos. As inscrições estão abertas até 2 de abril e contemplam as cadeias do queijo,

vinho, cerveja e frutos da Amazônia. agricultura.gov.br

A batata é o principal produto da olericultura

paranaense e domina mais de um quarto da

produção estadual nessa atividade. A área em que

mais se desenvolve a cultura no Estado é a de

Guarapuava, com 28% de participação. No País, o

Paraná ocupa a segunda colocação, atrás de Minas

Gerais, com previsão de produzir 812,6 mil toneladas

até o final da segunda safra. agricultura.pr.gov.br
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https://g1.globo.com/pr/parana/caminhos-do-campo/noticia/2021/03/07/parana-e-o-segundo-maior-produtor-de-alimentos-organicos-do-pais-aponta-sistema-nacional-do-ministerio-da-agricultura.ghtml
http://www.paranacooperativo.coop.br/ppc/index.php/sistema-ocepar/comunicacao/2011-12-07-11-06-29/ultimas-noticias/133143-pre-assembleias-reuniao-com-cooperativas-do-centro-sul-abre-a-rodada-das-prestacoes-de-contas-do-sistema-ocepar
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Mulheres-representam-um-terco-dos-agricultores-no-Compra-Direta
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
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https://somosfec.org.br/chamadas-publicas/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2wxZhaVGsKV7bkGTPtPSUOgzw0nzQI5ZewQqVwTnpE8mJ_g/closedform
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/edital-seleciona-roteiros-turisticos-para-participarem-do-projeto-experiencias-do-brasil-rural
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Segundo-maior-produtor-Parana-responde-por-um-quinto-da-batata-do-Pais

