
CORONAVÍRUS

 NÚMEROS DO PARANÁ:

          CONFIRMADOS: 1.156.632

          INTERNADOS: 2.717

          RECUPERADOS: 818.586

          ÓBITOS: 28.683

          VACINADOS: 3.397.386

Informe Epidemiológico da Sesa em
16/06/2021. saude.pr.gov.br

RADIO EDUCADORA DV -
Programa Sete e Meia conversou
com o secretário Norberto Ortigara
e o chefe do Núcleo de Dois
Vizinhos, Alexandre Bianchini, sobre
atualização cadastral de rebanho.

educadoradv/facebook

BEM CONTADO – Documentário

fala sobre o Projeto Mulheres do
Café e entrevista a economista
doméstica do IDR-Paraná Cintia
Mara Souza. bemcontado/youtube

JANDAIA ONLINE - Site destaca

recurso recebido por Jandaia do Sul
para recuperação de estradas rurais,
e cita o chefe de núcleo Antonio
Biral e o secretário Norberto
Ortigara. jandaiaonline.com.br
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GOVERNO DESTACA PAPEL DO BRDE NO AGRO
Seis décadas de desenvolvimento regional com

fomento para produtores rurais e empresas foram

comemorados pelo BRDE nesta terça-feira (15), em

Porto Alegre. Mais de R$ 200 bilhões em operações

de crédito foram movimentados desde 1961.

Atualmente, há mais de 33 mil clientes ativos e

carteira de crédito com R$ 13,5 bilhões. aen.pr.gov.br

UEL PARTICIPARÁ DE CONGRESSO DA SEDA
A Universidade Estadual de Londrina vai participar do

1.º Congresso Internacional da Abraseda, evento que

acontece dia 22 de julho. O Brasil é o sexto maior

exportador de fios de seda do mundo, com alta

qualidade. A participação da UEL se dará por meio de

pesquisadores que integram o projeto Seda o Fio que

Transforma. aen.pr.gov.br

NOVA FERROESTE DISCUTE MODELO:
CONCESSÃO OU PRIVATIZAÇÃO?
Em alguns meses devem encerrar os estudos que

apontarão o melhor traçado, as questões ambientais e

o formato do contrato da Nova Ferroeste, corredor de

exportação de 1.285 quilômetros que vai conectar

Paranaguá a Maracaju (MS) e Foz do Iguaçu. Um dos

pontos mais importantes está relacionado ao modelo:

concessão ou privatização? aen.pr.gov.br

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-06/informe_epidemiologico_16_06_2021.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Parana-registra-3961-novos-casos-e-340-obitos-pela-covid-19
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Boletim-da-Covid-19-registra-6351-novos-casos-e-294-obitos
https://www.facebook.com/educadoradv/videos/2939027943084561/
https://www.youtube.com/watch?v=k4R9ZTk4xq8
https://jandaiaonline.com.br/jandaia-do-sul-recebe-recurso-de-r-1-2-milhoes-para-calcamento-de-pedras-irregulares-no-trecho-da-estrada-velha-para-marumbi/
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=113172&tit=Governador-destaca-papel-do-BRDE-no-agronegocio-e-planejamento-voltado-para-tecnologia
https://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=113167&tit=Pesquisadores-paranaenses-participam-do-1o-Congresso-Internacional-da-Abraseda
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=113124&tit=Concessao-ou-privatizacao-Entenda-o-modelo-de-desestatizacao-da-Nova-Ferroeste

