
CORONAVÍRUS

 NÚMEROS DO PARANÁ:

          CONFIRMADOS: 1.400.689

          INTERNADOS: 1.068

          RECUPERADOS: 1.298.180

          ÓBITOS: 35.862

          VACINADOS: 6.256.712

Informe Epidemiológico da Sesa em
11/08/2021. saude.pr.gov.br

  

REVISTA FEED&FOOD - Revista
fala sobre febre aftosa com

entrevista do secretário Norberto

Ortigara. revistafeedfood.com

NOTÍCIAS AGRÍCOLAS - Site ouve o

analista de milho do Deral, Edmar

Gervásio, sobre as estimativas para a

cultura, noticiasagricolas.com,br 

RIC RURAL - O agrônomo do Deral

Carlos Hugo Godinho e o analista

do IDR-Paraná, Renan Carvalhal,

falam sobre produção de aveia na

entressafra. ricrural.youtube. 

BONDE - Meteorologista do IDR-

Paraná, Angela Costa, fala do risco

de incêndios. bonde.com 
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Newsletter da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento 

NA MÍDIA

A atividade agropecuária sofre interferência de

fenômenos climáticos e riscos de mercado, tanto

preços baixos no momento da venda como alta nos

preços dos insumos. Reportagem aponta práticas

para reduzir as consequências na cafeicultura.

idrparana.pr.gov.br

ESTADO E RECEITA DISCUTEM PORTO SECO
NA FRONTEIRA COM ARGENTINA

 

O Governo do Estado está mobilizado para a

implantação de um Porto Seco em Santo Antônio do

Sudoeste, próximo à fronteira com a Argentina, para

tornar mais ágil a entrada e saída de produtos do

Mercosul. Encontro nesta quarta-feira (11) reuniu

várias autoridades, incluindo o governador e o

secretário Norberto Ortigara. A proposta é que o

terminal seja instalado em imóvel de 60 mil m² do

IDR-Paraná. aen.pr.gov.br

Nesta quinta-feira (12), a partir das 9 horas, o webinar

“Cooperativismo da Agricultura Familiar: Relevância,

Potencialidades e Gargalos” discute características e

potenciais do Paraná. A transmissão pode ser

acessada pelo link bit.ly/WebinarCoop

WEBINAR SOBRE COOPERATIVISMO DA AGRICULTURA
FAMILIAR ACONTECE NESTA QUINTA-FEIRA

AÇÕES PODEM REDUZIR RISCOS DA CAFEICULTURA

SECRETÁRIO RECEPCIONA PROFISSIONAIS
APROVADOS EM RESIDÊNCIA TÉCNICA
Profissionais aprovados para o Programa de

Residência Técnica em Economia Rural foram

apresentados oficialmente ao secretário Norberto

Ortigara nesta quarta-feira (11). Em atuação desde a

semana passada em órgãos da Seab em Curitiba e

em núcleos regionais, os residentes vão colaborar

com o desenvolvimento de iniciativas pela

agricultura do estado. agricultura.pr.gov.br

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-08/INFORME_EPIDEMIOLOGICO_11_08_2021.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-08/INFORME_EPIDEMIOLOGICO_09_08_2021.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Mais-2255-casos-e-193-mortes-sao-confirmados-pela-Covid-19-no-Parana
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Parana-ultrapassa-14-milhao-de-casos-confirmados-da-Covid-19
https://www.revistafeedfood.com.br/pub/curuca/?numero=172&edicao=11657#page/2
https://www.noticiasagricolas.com.br/videos/milho/294724-parana-tera-maior-perda-da-historia-nesta-safra-de-milho-de-acordo-com-o-deral.html#.YRO4tc1KjIW
https://www.noticiasagricolas.com.br/videos/milho/294724-parana-tera-maior-perda-da-historia-nesta-safra-de-milho-de-acordo-com-o-deral.html#.YRO4tc1KjIW
https://www.youtube.com/watch?v=2DxgFx1c4CE
https://www.youtube.com/watch?v=2DxgFx1c4CE
https://www.bonde.com.br/bondenews/parana/geadas-e-falta-de-chuva-geram-alerta-para-incendio-em-lavouras-do-parana-543647.html
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
http://www.idrparana.pr.gov.br/Noticia/Ferramentas-podem-diminuir-riscos-da-cafeicultura
https://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=114466&tit=Estado-e-Receita-Federal-discutem-implantacao-de-Porto-Seco-em-Santo-Antonio-do-Sudoeste
https://www.youtube.com/watch?v=URcDe7otHJk
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Secretario-recepciona-profissionais-aprovados-no-Programa-de-Residencia-Tecnica

