
CORONAVÍRUS

 NÚMEROS DO PARANÁ:

          CONFIRMADOS: 1.285.929

          INTERNADOS: 2.255

          RECUPERADOS: 901.606

          ÓBITOS: 30.770

          VACINADOS: 4.285.572

Informe Epidemiológico da Sesa em
01/07/2021. saude.pr.gov.br

RICMAIS - A agrometeorologista do

IDR-Paraná Ângela Costa fala sobre

o clima em Londrina. ricmais.com.br

JORNAL PARANÁ CENTRO - Jornal 
 ouve o veterinário da Seab em

Ivaiporã Carlos Eduardo dos Santos

sobre o Cid Centro.

jornal.paranacentro.com.br 

JORNAL PARANÁ CENTRO - A
chefe do núcleo regional Vitória

Holzmann explica o programa de

residência técnica em Economia

Rural. jornal.paranacentro.com.br
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GEADAS PREOCUPAM OS PRODUTORES DE
MILHO, MAS PODEM AJUDAR TRITICULTURA
As condições climáticas favoráveis à formação de

geada trouxeram prejuízo para alguns produtores,

como os de milho, mas podem não atrapalhar os

planos dos triticultores. As primeiras análises  estão

no Boletim de Conjuntura Agropecuária elaborado

pelo Deral. Mas ainda não é possível quantificar o

volume impactado. No caso do trigo, apenas 1% das

lavouras está em fase da floração e estão mais

suscetíveis a impactos. agricultura.pr.gov.br

INVESTIMENTO AMPLIA CUIDADOS SOBRE RECURSOS GENÉTICOS DO IDR-PARANÁ
O IDR-Paraná acaba de receber R$ 1,2 milhão para a aquisição de uma câmara fria

destinada ao setor de conservação de recursos genéticos vegetais. Eles são do Fundo

Paraná, do Governo do Estado. O banco de germoplasma do IDR-Paraná é composto

atualmente por 123 espécies e mais de 25 mil amostras. aen.pr.gov.br

O Tecpar apresentou projeto de certificação de

orgânicos desenvolvido com a Amocentro. A

proposta é fruto da parceria com a Associação dos

Municípios do Paraná, e visa ampliar a certificação de

orgânicos no Estado, para estimular a geração de

empregos,renda e sustentabilidade. aen.pr.gov.br

TECPAR VAI CERTIFICAR PRODUTOR ORGÂNICO 

Quatro municípios paranaenses tiveram

reconhecidos os bons trabalhos de inspeção

municipal e receberam certificados nesta quinta-

feira (01), em Francisco Beltrão. No caso deste, o

município passa a operar o Sisbi-POA, e em relação a

Dois Vizinhos, Santa Isabel do Oeste e Itapejara d

´Oeste, a inclusão no Susaf-PR.  agricultura.pr.gov.br

INSPEÇÃO DE PRODUTOS ANIMAIS É RECONHECIDA

A Unioeste desenvolve projeto com agricultores

familiares para promover práticas de ensino com

técnicas agroecológicas para a produção de leite

orgânico. Na última década foram investidos R$ 420

mil. aen.pr.gov.br

UNIOESTE TEM PROJETO PARA LEITE 0RGÂNICO 

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-07/informe_epidemiologico_01_07_2021.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Sesa-confirma-13593-novos-casos-e-109-obitos-pela-Covid-19
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Saude-confirma-7878-novos-casos-e-231-obitos-pela-Covid-19
https://ricmais.com.br/noticias/clima-e-tempo-noticias/confira-a-lista-das-temperaturas-mais-baixas-de-londrina-ja-registradas-ate-hoje-29/
https://jornal.paranacentro.com.br/noticia/34950/consorcio-cid-centro-esta-prestes-a-conquistar-chancela-do-sisbi
https://jornal.paranacentro.com.br/noticia/34950/consorcio-cid-centro-esta-prestes-a-conquistar-chancela-do-sisbi
https://jornal.paranacentro.com.br/noticia/34949/parana-lanca-residencia-tecnica-em-economia-rural
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.agricultura.pr.gov.br/Pagina/Conjuntura-Boletim-Semanal-262021
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Geadas-preocupam-produtores-de-milho-mas-podem-ajudar-triticultura
http://www.seti.pr.gov.br/Categoria-de-Pagina/Fundo-Parana#
https://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=113501
https://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=113524&tit=Produtores-organicos-da-regiao-Centralserao-certificados-pelo-Tecpar
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Certificados-reconhecem-boa-inspecao-de-produtos-animais
https://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=113523&tit=Unioeste-incentiva-producao-de-leite-organico-em-propriedades-da-agricultura-familiar

