
CORONAVÍRUS

 NÚMEROS DO PARANÁ:

          CONFIRMADOS: 1.309.098

          INTERNADOS: 1.944

          RECUPERADOS: 932.074

          ÓBITOS: 31.856

          VACINADOS: 4.842.504

Informe Epidemiológico da Sesa em
08/07/2021. saude.pr.gov.br

  

CORREIO DO AR - Jornal registra
encontro do secretário Norberto
Ortigara com prefeito de Palotina
para assinatura de convênio.

correiodoar.com.br  

JORNAL DA FRONTEIRA - Liberação
de recursos para estradas rurais de
Barracão também tem registro
citando o secretário.

jornaldafronteira.com.br

RBJ - Site conta sobre a agenda do

secretário no município de
Chopinzinho. rbj.com.br

NOTÍCIAS AGRÍCOLAS - Site fala de

parceria entre Embrapa e IDR-Paraná
para validação de cultivares e cita o
coordenador de Agroecologia, André
Miguel. noticias agricolas.com.br
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NA MÍDIA

EXPORTAÇÃO IMPULSIONA VALORIZAÇÃO
DA PRODUÇÃO FLORESTAL PARANAENSE

Técnicos do Ibama, Funai e Ministério da Economia

percorreram, quarta-feira, o trajeto da Nova Ferroeste

entre Curitiba e Paranaguá para observar alguns

pontos da BR-277. Nesta quinta, eles sobrevoaram a

Terra Indígena Rio das Cobras, em Nova Laranjeiras,

que fica a menos de 10 quilômetros do traçado. As 

 visitas técnicas são parte do processo para a

obtenção das licenças prévias referentes ao projeto.

TÉCNICOS ANALISAM TRAÇADO DA NOVA FERROESTE 

Produtos florestais paranaenses valorizaram entre

outubro de 2020 e maio deste ano, período em que

foram realizados levantamentos pelo Deral. Esse é

um dos assuntos do Boletim de Conjuntura

Agropecuária da semana de 2 a 8 de julho, que

também traz análises preliminares do impacto das

geadas na cultura do café. agricultura.pr.gov.br

 

Tanto o Levantamento Sistemático do IBGE, de junho,

quanto o 10.º Levantamento de Safra da Conab,

divulgados nesta quinta (08), reduziram as projeções

de grãos, particularmente em razão do previsto recuo

na produção de milho. No IBGE, a queda é de 1,6%,

com estimativa de 258,5 milhões de toneladas. A

Conab projetou 260,8 milhões (-0,52%).

IBGE E CONAB REVEEM PARA BAIXO A SAFRA

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-07/informe_epidemiologico_07_07_2021.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-07/informe_epidemiologico_08_07_2021.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-07/informe_epidemiologico_06_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/Boletim-da-Covid-19-confirma-3991-novos-casos-e-187-obitos
http://correiodoar.com.br/noticia/prefeito-de-palotina-assina-convenio-em-curitiba-para-recurso-destinado-a-pavimentacao-poliedrica-da-linha-concordia/58975/
http://correiodoar.com.br/noticia/prefeito-de-palotina-assina-convenio-em-curitiba-para-recurso-destinado-a-pavimentacao-poliedrica-da-linha-concordia/58975/
https://www.jornaldafronteira.com.br/governo-do-estado-libera-verbas-para-pavimentacao-da-vila-rural-em-barracao/
https://rbj.com.br/secretario-estadual-de-agricultura-cumpre-agenda-em-chopinzinho/
https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/agronegocio/291927-embrapa-e-idr-parana-iniciam-parceria-para-treinamento-e-validacao-de-cultivares.html#.YObk3xtKjIU
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=113687&tit=Comitiva-ambiental-analisa-pontos-da-descida-da-Serra-do-Mar-da-Nova-Ferroeste
https://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=113708&tit=Tecnicos-sobrevoam-o-Centro-Sul-para-avaliar-impacto-da-Nova-Ferroeste-sobre-territorio-indigena-
https://www.agricultura.pr.gov.br/Pagina/Conjuntura-Boletim-Semanal-272021
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Produtos-florestais-paranaenses-apresentam-valorizacao
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/31135-em-junho-ibge-preve-safra-de-258-5-milhoes-de-toneladas-para-2021
https://www.conab.gov.br/ultimas-noticias/4106-atraso-no-plantio-de-milho-2-safra-impacta-producao-que-deve-ser-proxima-a-67-milhoes-de-toneladas

