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PRODUZIDA HÁ GERAÇÕES, PONKAN
TORNOU-SE MARCA DE CERRO AZUL

A geografia e o clima do Vale do Ribeira, com um
horizonte cheio de morros e a amplitude térmica
que intercala o calor do dia com o frio da noite,
trouxeram um sabor único e marcante à ponkan de
Cerro Azul. A fruta se tornou uma das grandes
marcas do município, maior produtor nacional do
cítrico. Atualmente, trabalha-se para obtenção da
Indicação Geográfica. agricultura.pr.gov.br

CORONAVÍRUS
NÚMEROS DO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 1.437.358
INTERNADOS: 1.066
RECUPERADOS: 1.341.261

ÓBITOS: 36.804
VACINADOS: 7.296.107
Informe Epidemiológico da Sesa em
23/08/2021. saude.pr.gov.br

NA MÍDIA
GLOBO - O programa Fantástico

PROGRAMA CULTIVAR ENERGIA, DA COPEL,
TERÁ HORTA COMUNITÁRIA EM UMUARAMA

O programa Cultivar Energia destinou uma área sob
linhas de alta tensão em Umuarama para a
produção de alimentos e geração de renda com o
cultivo de hortas comunitárias. O terreno, no Jardim
São Cristovão, tem 21 mil metros quadrados. É a
nona unidade do programa, que está em Curitiba (3),
Maringá (3), Cascavel (1) e Ponta Grossa (1). aen.pr.gov

POÇOS ARTESIANOS BENEFICIAM CAMPO MOURÃO

falou sobre a mudança climática
com participação do chefe do
núcleo de Cornélio Procópio,
Fernando Itimura. globoplay.com.
CAMINHOS DO CAMPO -

Reportagem sobre programa "colha
e pague" de morango em Cianorte
entrevista o agrônomo do Deral
Paulo Andrade. g1.globo

O programa Água no Campo vai beneficiar oito
RBJ - Reportagem trata de encontro
comunidades rurais de Campo Mourão. Desenvolvido
realizado no Sudoeste para
pelo Instituto Água e Terra (IAT), em parceria com as expansão do Susaf-Paraná com
prefeituras, a perfuração de poços artesianos leva
entrevista dos chefes dos núcleos de
água de qualidade para quem vive na área rural.
Francisco Beltrão, Denise
Desde 2019, foram perfurados 394 poços, atendendo Adamchuk, e de Dois Vizinhos,
Alexandre Bianchini, rbj.com.br
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