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COLHEITA DE MANDIOCA ACELERA NO PR E
REDUZ OCIOSIDADE DO SETOR INDUSTRIAL

CORONAVÍRUS

A presença de maior umidade no solo nas últimas
NÚMEROS DO PARANÁ:
semanas no Paraná ajudou a colheita de mandioca,
sobretudo nas principais regiões produtoras - núcleos
CONFIRMADOS: 1.175.032
de Umuarama (34%), Paranavaí (30%), Campo Mourão
INTERNADOS: 2.643
(8%) e Toledo (4%). Com maior oferta da matériaprima, as indústrias reforçaram os trabalhos, deixando
RECUPERADOS: 828.487
a ociosidade que ultrapassou 40%. Isso é importante
para o País, visto que o Paraná é o segundo produtor
ÓBITOS: 29.508
de raiz e o primeiro processador, responsável por 70%
do amido. agricultura.pr.gov.br
VACINADOS: 3.620.211

GOVERNO LIBERA QUASE R$ 500 MIL EM MAIO
PARA 271 PEQUENOS PRODUTORES RURAIS

O governo estadual liberou, no mês de maio, R$ 488
mil para incentivar a melhoria de atividades agrícolas
e geração de renda para 271 famílias do campo. A
iniciativa, via Renda Agricultor, é uma parceria entre a
Secretaria de Justiça, Família e Trabalho, a Seab e o
IDR-Paraná. O recurso foi repassado para famílias de
49 municípios, incluindo pescadores, indígenas,
quilombolas e faxinalenses. aen.pr.gov.br

Informe Epidemiológico da Sesa em
18/06/2021. saude.pr.gov.br

NA MÍDIA
TV SUDOESTE – Reportagem fala

sobre quebra de 40% na safrinha de
feijão em Pato Branco, com
entrevista com o técnico do Deral
Ivano Carniel. tvsudoeste.youtube

SEMENTES CERTIFICADAS AJUDAM A AVEIA

A aveia é alternativa para produtores que desejam ter
pasto, feno, cobertura para o solo durante o inverno,
ou para a produção de grãos. Mas o uso de sementes
certificadas no Paraná ainda é baixo, chega a apenas
10% da área cultivada. Isso pode comprometer o
cultivo com a introdução de doenças, pragas, plantas
invasoras e afetar o rendimento. idrparana.pr.gov.br

CORREIO DO POVO DO PR – Site

relata projeto para obra que ligará
Quedas do Iguaçu a Rio Bonito do
Iguaçu e cita o secretário Norberto
Ortigara, que recebeu visita dos
prefeitos dos municípios nesta
semana. jcorreiodopovo.com.br

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA O PRÊMIO CAFÉ QUALIDADE PARANÁ

As sedes do IDR-Paraná receberão até o dia 4 de outubro os melhores cafés do Estado,
no Café Qualidade Paraná. Os produtores interessados em divulgar seus produtos
deverão procurar o órgão para fazer as suas inscrições. A 19ª edição do Café Qualidade
Paraná é aberta a proprietários, meeiros, arrendatários e parceiros. idrparana.pr.gov.br
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