
CORONAVÍRUS

 NÚMEROS DO PARANÁ:

          CONFIRMADOS: 1.136.736

          INTERNADOS: 2.864

          RECUPERADOS: 799.460

          ÓBITOS: 27.762

          VACINADOS: 3.069.205

Informe Epidemiológico da Sesa em
11/06/2021. saude.pr.gov.br

TRIBUNA DO INTERIOR –
Reportagem fala de projeto de

produção de hortaliças em

Janiópolis e entrevista o técnico do

IDR-Paraná local, José Cláudio do

Prado. tribunadointerior.com.br

DIARIO DO SUDOESTE –
Cooperativa de Mariópolis recebe

máquinas para produção de vinho e

suco de uva e cita chefe do Núcleo

em Pato Branco, Leonira Viganó

Tesser. diariodosudoeste.com.br
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NA MÍDIA

COLHEITA DO FEIJÃO CHEGA A 82% NO PR,
APONTA BOLETIM AGROPECUÁRIO

 

Com avanço dos trabalhos no campo em todas as

regiões produtoras, nesta semana a colheita do feijão

chegou a 82% dos 254 mil hectares cultivados no

Paraná, e pode ser concluída nos próximos 10 dias. As

informações estão no Boletim de Conjuntura

Agropecuária, elaborado pelo Deral, referente à

semana de 7 a 11 de junho. agricultura.pr.gov.br

UNIOESTE LANÇA EDITAL DE ESPECIALIZAÇÃO EM
ECONOMIA RURAL E PARA RESIDÊNCIA NO SEAGRI
A Unioeste divulgou nesta sexta-feira edital para

Seleção de 70 Bolsistas para o Curso de

Especialização em Economia Rural, na modalidade a

distância. Eles vão atuar como residentes no Deral,

Adapar e IDR-Paraná, em várias regiões do Estado. A

inscrição pode ser feita de 14 de junho (segunda-

feira) até as 17 horas de 12 de julho. As aulas se

estenderão de agosto de 2021 a julho de 2023, com

carga horária total de 835 horas. agricultura.pr.gov.br

AGRICULTURA FAMILIAR GARANTE ALIMENTO PARA COMUNIDADE ESCOLAR
Escolas entregaram nesta sexta-feira alimentos da agricultura familiar para pessoas

vulneráveis. Foram 684 mil quilos em investimento de R$ 4,2 milhões para 200 mil

beneficiários nos mais de 2,1 mil colégios. Desde 31 de março, mais de R$ 40 milhões em

alimentos já foram distribuídos - 10 mil toneladas. Em produtos da agricultura familiar

foram R$ 28.435.459,49. aen.pr.gov.br

SEGUNDO WEBINAR SOBRE DERIVA DE AGROTÓXICOS
E PROTEÇÃO DE ABELHAS ACONTECE DIA 14
O segundo webinar sobre deriva de agrotóxicos e

proteção de abelhas, organizado pela Adapar e pelo

Crea-PR, será realizado na próxima segunda-feira (14)

às 10 horas. Com apoio da Seab e do IDR-Paraná, o

evento busca discutir as medidas necessárias para a

instrução de técnicos e agricultores quanto aos

cuidados na utilização de agrotóxicos.

agricultura.pr.gov.br
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