
CORONAVÍRUS

 NÚMEROS DO PARANÁ:

          CONFIRMADOS: 1.330.867

          INTERNADOS: 1.653

          RECUPERADOS: 954.790

          ÓBITOS: 33.151

          VACINADOS: 5.063.987

Informe Epidemiológico da Sesa em
15/07/2021. saude.pr.gov.br

  

REUTERS - Matéria sobre a

evolução da safra de grãos no

Paraná ouviu o técnico do Deral

Edmar Gervásio. istoe.com.br

GUIA DE MEDIANEIRA -  O
extensionista do IDR-Paraná,

Ronaldo Fochesatto, foi citado

em reportagem sobre a criação

da Cooper Missal.

guiamedianeira.com.br
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NA MÍDIA

PREÇO DE CARNE OVINA NÃO ACOMPANHA
ALTA DE OUTRAS ESPÉCIES NO 1.º SEMESTRE

A prova objetiva do concurso para contratação de 30

médicos veterinários e 50 técnicos agropecuários

para atuar Adapar será realizada em 12 de setembro

de 2021. A data inicial era 10 de maio de 2020, mas

foi adiada em razão da pandemia. O novo

cronograma e todas as informações sobre o concurso

podem ser conferidos AQUI. agricultura.pr.gov.br

PROVA DO CONCURSO DA ADAPAR É
REMARCADA PARA 12 DE SETEMBRO

Os preços de carne ovina no mercado varejista

paranaense não acompanharam a tendência de alta

de outras espécies, e alguns cortes tiveram até

redução no primeiro semestre deste ano. Essa análise

é um dos assuntos do Boletim de Conjuntura

Agropecuária da semana de 9 a 15 de julho. O

documento é preparado pelos técnicos do Deral.

agricultura.pr.gov.br

 

Nesta sexta-feira (16), às 8h30, acontece o 1º. Simpósio Científico de Nano Agro, evento

online e gratuito da Tecpar que reunirá pesquisadores e especialistas do setor produtivo

para debater avanços científicos e tecnológicos em nanotecnologia aplicados em

materiais e biomateriais, alimentos, filtros e embalagens. O secretário Norberto Ortigara

participa da cerimônia de abertura. A transmissão será pelo Youtube da Tecpar. 

 1º SIMPÓSIO CIENTÍFICO DE NANO AGRO ACONTECE NESTA SEXTA-FEIRA ÀS 8H30

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-07/informe_epidemiologico_15_07_2021.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-07/informe_epidemiologico_14_07_2021.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Boletim-confirma-3615-novos-casos-e-176-obitos-pela-Covid-19
https://istoe.com.br/com-atraso-colheita-de-3/
http://www.guiamedianeira.com.br/noticia/30291/Produtores+da+Agricultura+Familiar+se+unem+e+criam+a+Cooper+Missal
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.cebraspe.org.br/concursos/ADAPAR_PR_20
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Prova-do-concurso-da-Adapar-e-remarcada-para-12-de-setembro
https://www.agricultura.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-07/boletim_semanal_28_deral_15_julho_2021.pdf
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Preco-de-carne-ovina-nao-acompanha-alta-de-outras-especies-no-1o-semestre
http://www.tecpar.br/sites/tecpar/arquivos_restritos/files/documento/2021-07/folder_simposio_nano_agro_4.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=rkKz4hMIm5A

