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COM TECNOLOGIA, CANA-DE-AÇÚCAR
VOLTA A BRILHAR NO NORTE PIONEIRO
A mecanização na lavoura de cana-de-açúcar fez
com que a cultura retomasse os bons tempos em
Jacarezinho, principal polo paranaense com 1,5
milhão de toneladas na safra 2019/20. Além do
açúcar e etanol, a transformação de bagaço em
biomassa é nova atividade. O Paraná é o quinto
maior produtor de cana com 34,3 milhões de
toneladas na última safra e estimativa de 34,2
milhões em 2020/21. agricultura.pr.gov.br

CORONAVÍRUS
NÚMEROS DO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 1.411.479
INTERNADOS: 1.118
RECUPERADOS: 1.315.093

ÓBITOS: 36.332
VACINADOS: 6.572.186
Informe Epidemiológico da Sesa em
16/08/2021. saude.pr.gov.br

NA MÍDIA

CULTIVO DE MANDIOCA ADOTA NOVAS
PRÁTICAS E MOVIMENTA A ECONOMIA

Os profissionais do IDR-Paraná trabalham para
melhorar a eficiência e modernizar o sistema
produtivo da mandioca, levando aos produtores
novas práticas como o plantio direto e novos
cultivares. Em Janiópolis, soja e milho predominam,
mas a cultura da mandioca desempenha um papel
importante na economia do município. aen.gov.br

RPC -Programa Caminhos do
Campo fala da falta de pasto no
Noroeste e entrevista o chefe do
núcleo de Paranavaí. José Jorge de
Oliveira Neto. g1.globo.com.
RPC - O mesmo programa trata da
evolução do preço de terras rurais e
conversa com o agrônomo do Deral
Carlos Hugo Godinho. g1.globo.com
GAZETA DO POVO - Reportagem
discorre sobre lavouras no Vale do
Ribeira e entrevista a extensionista
do IDR-Paraná Laís Adamúchio.
gazetadopovo.com.br

UNIOESTE E PATO BRAGADO ESTUDAM PARCERIA PARA INCENTIVAR PISCICULTURA
A Secretaria de Agricultura de Pato Bragado e a Unioeste estudam parceria para
incentivar a piscicultura. O objetivo é atender demandas municipais e dar suporte na
qualificação dos produtores. Pato Bragado tem 74 piscicultores e é a primeira a buscar
apoio, mas a Unioeste visa expandir a ideia a outras cidades da região. aen.pr,gov.br.
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