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COM 18 MILHÕES DE PÉS, TOMATE UNE
GERAÇÕES NO MUNICÍPIO DE RESERVA

A cidade de Reserva, com 26.825 habitantes, é
conhecida como a capital paranaense do tomate. De
acordo com o Deral, o município produziu 32,4 mil
toneladas do fruto no somatório das duas safras,
entre 2019/2020. Na primeira, de agosto a dezembro,
foram 17,5 mil toneladas. agricultura.pr.gov.br

TRABALHO INTEGRADO E CAPACITAÇÃO
SÃO CAMINHOS PARA SOLUÇÃO DE DERIVA

Respeito às orientações agronômicas, capacitação e
educação, manutenção correta dos equipamentos e
a boa convivência entre vizinhos são algumas das
atitudes esperadas para evitar a deriva de
agrotóxicos. O assunto foi discutido na webinar
Deriva de Agrotóxicos e Proteção de Abelhas, que
reuniu 160 pessoas nesta segunda-feira.
agricultura.pr.gov.br

PRIMEIRA RAÇA BOVINA DESENVOLVIDA NO
PR, PURUNÃ GANHA ADEPTOS PELO BRASIL

A Purunã, primeira raça de bovino para corte
desenvolvida no Paraná e a única idealizada por um
centro estadual de pesquisa, o IDR-Paraná, vem
atraindo o interesse de pecuaristas de todo o Brasil.
Em 2016, a raça foi oficialmente reconhecida pelo
Mapa. idrparana.pr.gov.br

UNIÃO DE FORÇAS PERMITIRÁ AO PARANÁ
VENCER NO MERCADO DE PROTEÍNA ANIMAL

CORONAVÍRUS
NÚMEROS DO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 1.115.630
INTERNADOS: 2.860
RECUPERADOS: 779.462

ÓBITOS: 27.014
VACINADOS: 2.779.649
Informe Epidemiológico da Sesa em
07/06/2021. saude.pr.gov.br

NA MÍDIA
RADIO NACIONAL – O secretário
Norberto Ortigara conversou sobre a
conquista paranaense em relação à
febre aftosa. ebc.com.br
A REDE – Site fala de reunião com
produtores de Ponta Grossa para
apresentar o Banco do Agricultor
Paranaense com participação da
gerente regional do IDR-Paraná,
Luciane Curtes Porfírio. d.arede.info

A REDE - Site também comenta
Como aproveitar as oportunidades que se oferecem
reunião sobre o Renda Agricultor
para ampliar o mercado das proteínas de origem
Familiar com participação do chefe
animal do Paraná após a certificação de área livre da do núcleo, Marcelo Hupalo.
febre aftosa sem vacinação e de livre da peste suína
d.arede.info.
clássica autônoma. O tema reuniu dezenas de
CBN - O chefe do Deral, Salatiel
dirigentes de entidades, servidores públicos,
Turra, falou sobre a safra
deputados e produtores na quarta-feira (02), em um
paranaense. cbncuritiba.com
evento pela internet. agricultura.pr.gov.br
Instagram:@seabparana Facebook.com/seabpr Contato: imprensa@seab.pr.gov.br

