
CORONAVÍRUS

 NÚMEROS DO PARANÁ:

          CONFIRMADOS: 1.092.812 

          INTERNADOS: 2.902

          RECUPERADOS: 763.527

          ÓBITOS: 26.480

          VACINADOS: 3.505.996

Informe Epidemiológico da Sesa em
01/06/2021. saude.pr.gov.br

FOLHA DE LONDRINA – O turismo

rural das Mulheres do Café é

realçado pelo jornal, com entrevista

de Luciana Morais, do IDR-Paraná.

folhadelondrina.com.br

CANAL RURAL – Site fala da

segunda safra de milho no Paraná e

cita o analista do Deral Edmar

Gervásio. canalrural.com.br  
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NA MÍDIA

PROGRAMA DESENVOLVE PESQUISA E
APLICAÇÃO DE TÉCNICAS NO CAMPO
O Programa Paranaense de Apoio à AgroPesquisa e

Formação Aplicada em Rede está na fase de

finalização de 26 pesquisas. A iniciativa é parceria

entre Fundação Araucária e Superintendência de

Ciência, Tecnologia, com o Senar Paraná. Os projetos

receberam investimento de R$ 8.199.598,36. Essa

ação é um dos maiores estudos sobre conservação de

solos do mundo. aen.pr.gov.br

Um evento online nesta quarta-feira (02), das 15h às

17h, discute oportunidades para o agronegócio

paranaense com o reconhecimento anunciado pela

Organização Mundial da Saúde Animal. Além do

secretário Norberto Ortigara, o diretor-presidente da

Adapar, Otamir Martins, e o gerente de Saúde

Animal Rafael Dias integram a programação.

agricultura.pr.gov.br

EVENTO DEBATE NOVAS CERTIFICAÇÕES DA OIE

COOPERATIVA FAMILIAR EMBALA PINHÃO A VÁCUO
A Cooperativa dos Produtores Familiares do Vale

(Provale), de Rio Branco do Sul, com o apoio do IDR-

Paraná, vai comercializar pinhão descascado, pré-

cozido e embalado a vácuo. O processo possibilita

armazenagem e consumo todo ano e não apenas

entre abril e julho, quando a venda é liberada.

idrparana.pr.gov.br
LAPA RECEBE CAMINHÃO PARA CONSERVAR ESTRADAS
O secretário Norberto Ortigara recebeu o prefeito da

Lapa, Diego Ribas, e o deputado estadual Hussein

Bakri, para oficializar a entrega de um caminhão

basculante de R$ 500 mil para o município, com

recursos de emenda parlamentar. O benefício é

resultado de um convênio entre o Mapa e a Seab, que

vai colaborar para a manutenção, conservação e

adequação de estradas rurais. agricultura.pr.gov.br

RELATÓRIO SEMANAL DE
PLANTIO E COLHEITA 
Está disponível no site da Seab

o relatório semanal de plantio e

colheita, que mostra a evolução

das lavouras de batata, café,

cevada, milho, feijão e trigo no

Paraná. agricultura.pr.gov.br

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-05/informe_epidemiologico_31_05_2021.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-06/informe_epidemiologico_01_06_2021.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Boletim-da-Sesa-confirma-7210-novos-casos-e-172-obitos-pela-Covid-19
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Parana-registra-5216-novos-casos-e-208-obitos-pela-Covid-19
https://www.folhadelondrina.com.br/folha-rural/da-lavoura-a-xicara-cafe-vira-roteiro-de-turismo-rural-no-norte-pioneiro-3084053e.html
https://www.canalrural.com.br/noticias/agricultura/milho/quebra-milho-pr/
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=112833&tit=Governo-investe-em-acoes-de-pesquisa-e-desenvolvimento-de-novas-tecnicas-no-campo
https://zoom.us/j/92894505940?pwd=RUkwTFNqOUpyL1NUT2d6RXlGRlZHQT09#success
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Evento-online-debate-oportunidades-para-o-agro-paranaense-com-novas-certificacoes
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=112808&tit=Unidades-da-Ceasa-do-Parana-estarao-fechadas-nesta-quinta-feira
http://www.idrparana.pr.gov.br/Noticia/Cooperativa-finaliza-primeiro-teste-para-comercializacao-do-pinhao-descascado-e-embalado
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Lapa-recebe-caminhao-para-melhorar-trafegabilidade-de-estradas-rurais
https://www.agricultura.pr.gov.br/system/files/publico/Safras/plantio_colheita.pdf

