
CORONAVÍRUS

 NÚMEROS DO PARANÁ:

          CONFIRMADOS: 1.150.281

          INTERNADOS: 2.772

          RECUPERADOS: 810.162

          ÓBITOS: 28.389

          VACINADOS: 3.300.919

Informe Epidemiológico da Sesa em
15/06/2021. saude.pr.gov.br

NOTÍCIAS AGRÍCOLAS – O
coordenador estadual do Programa
Grãos Sustentáveis do IDR-Paraná,

Edivan Possamai, concedeu
entrevista sobre o vazio sanitário da
soja. noticiasagricolas.com.br

CBN MARINGÁ - Emissora alerta

para a atualização de rebanho e cita
o secretário Norberto Ortigara. 

cbnmaringa.com.br 
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NA MÍDIA

PARCERIA COM O SEBRAE PREPARA PATO
BRAGADO PARA IMPLANTAÇÃO DO SUSAF

 

O município de Pato Bragado, no oeste, conta com a

ajuda do Sebrae/PR para se adequar para a

implantação do Susaf. O serviço de fortalecimento das

agroindústrias é feito em parceria com a Adapar. Estão

sendo capacitados representantes do município,

produtores e empresários. pr.agenciasebrae.com.br

ESTUDO ENVOLVENDO UFPR E ITAIPU PROPÕE
PROTOCOLO DE ABATE HUMANITÁRIO DE PEIXE
Um estudo com participação da UFPR e Itaipu

Binacional busca colaborar no uso de técnicas para o

abate humanitário de peixes. A ideia é construir

protocolos na indústria a exemplo do que já existe

em outros setores de proteínas como aves, bovinos e

suínos. Além de reduzir o sofrimento animal, com o

uso de equipamentos de pesca elétrica, a pesquisa

visa economia e qualidade do produto. itaipu.gov.br

RELATÓRIO SEMANAL DE
PLANTIO E COLHEITA
Está disponível no site da

Secretaria o relatório semanal do

plantio e colheita no Paraná, que

mostra a evolução das lavouras de  

batata, café, cevada, feijão, milho

e trigo. agricultura.pr.gov.br

MINISTRA APONTA EXPANSÃO DA IRRIGAÇÃO
COMO FERRAMENTA ESTRATÉGICA AO BRASIL
A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse nesta

terça-feira (15) que a expansão da agricultura irrigada

precisa ser vista como uma ferramenta estratégica

para o aumento da produtividade no Brasil. Ela

destacou que o Brasil tem apenas 3% de sua

produção agrícola irrigada, enquanto a média

mundial é de 20%. agricultura.gov.br

UEL DIVULGA VENCEDORES DO CONCURSO DE
MEL PRODUZIDO POR ABELHAS SEM FERRÃO
A Universidade Estadual de Londrina (UEL) divulgou os

vencedores do 1º Concurso Paranaense de Qualidade

em Méis de Abelhas sem Ferrão. A iniciativa tem como

objetivo destacar a qualidade microbiológica, físico-

química e sensorial desse produto. O apicultor Miguel

Gomes Celestino, de Londrina, foi contemplado com a

primeira colocação. aen.pr.gov.br

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-06/informe_epidemiologico_15_06_2021.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Parana-registra-3961-novos-casos-e-340-obitos-pela-covid-19
https://www.noticiasagricolas.com.br/videos/soja/290381-vazio-sanitario-da-soja-ja-comecou-no-parana-e-pode-ajudar-no-controle-da-ferrugem-asiatica.html#.YMjW4qhKjIU
https://cbnmaringa.com.br/noticia/maringa-ainda-precisa-comprovar-mais-da-metade-do-rebanho-existente-no-municipio
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Colheita-do-feijao-chega-82-aponta-boletim-agropecuario
http://www.pr.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/PR/pato-bragado-recebe-apoio-do-sebraepr-para-implantacao-do-susaf-pr,65b1831116bf9710VgnVCM100000d701210aRCRD
https://www.itaipu.gov.br/sala-de-imprensa/noticia/estudo-inedito-da-itaipu-e-ufpr-propoe-protocolo-para-abate-humanitario-de-
https://www.agricultura.pr.gov.br/system/files/publico/Safras/plantio_colheita.pdf
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/brasil-pode-ampliar-potencial-de-agricultura-irrigada-diz-ministra
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Colheita-do-feijao-chega-82-aponta-boletim-agropecuario
https://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=113160&tit=UEL-divulga-vencedores-do-concurso-de-mel-produzido-a-partir-de-abelhas-sem-ferrao

