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POÇOS ARTESIANOS FORNECEM ÁGUA DE
QUALIDADE PARA COMUNIDADES RURAIS

Seis comunidades rurais de Jandaia do Sul, onde
vivem cerca de 80 famílias, foram beneficiadas com
um poço artesiano. A ação faz parte do Programa
Água no Campo, do Instituto Água e Terra. O objetivo
é levar água a famílias que não têm acesso e que
dependem do trabalho no campo. No Paraná, já
foram perfurados mais de 650 poços. aen.pr.gov.br

CAFÉ COM IG DO NORTE PIONEIRO PARTICIPA DE
CAMPANHA NACIONAL PARA FORTALECIMENTO

Cinco IG brasileiras de cafés especiais participam do
projeto Adote uma Microtorrefação, com o objetivo
de reduzir perdas para indústrias especializadas e
cafeterias. Entre as IGs, está a do Norte Pioneiro do
Paraná. Produtores doam parte do café cru para as
microtorrefações, em troca da compra de sacas pelas
empresas; e elas, por sua vez, doam parte do café
torrado para as cafeterias. pr.agenciasebrae.com.br

CORONAVÍRUS
NÚMEROS DO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 878.627
INTERNADOS: 2.385
RECUPERADOS: 628.385

ÓBITOS: 19.041
VACINADOS: 1.304.932
Informe Epidemiológico da Sesa em
12/04/2021. saude.pr.gov.br

NA MÍDIA
RPC – O programa Caminhos do
Campo falou sobre a produção e as
qualidades do tomate, com
entrevista do técnico do Deral em
Guarapuava Dirlei Manfio.
globoplay.globo.com
RIC RURAL – A praga da cigarrinha
do milho foi tema de reportagem do
programa, com participação do
agrônomo do IDR-Paraná Claudinei
Minchio. ricrural.youtube.com

RECURSOS AJUDAM PESQUISA DA ERVA-MATE

NOTICIAS AGRICOLAS – Site analisa
a cultura da safrinha no Paraná a
partir das observações do técnico do
Deral Edmar Gervásio.
noticiasagricolas.com.br

Pesquisa desenvolvida na Unioeste sobre cultivo da
erva-mate recebeu recursos de emendas
parlamentares para custeio de material de consumo
e viagens, além de uma bolsa de mestrado. O projeto
CGN – Site destacou a presença do
busca o controle biológico de pragas da erva-mate,
secretário Norberto Ortigara na
uma vez que o uso de inseticidas químicos sintéticos inauguração do Restaurante Popular
é proibido no cultivo da planta. aen.pr.gov.br
em Cascavel. cgn.inf.br
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