
CORONAVÍRUS

 NÚMEROS DO PARANÁ:

          CONFIRMADOS: 1.439.268

          INTERNADOS: 1.087 

          RECUPERADOS: 1.344.226

          ÓBITOS: 36.882

          VACINADOS: 10.317.915

Informe Epidemiológico da Sesa em
24/08/2021. saude.pr.gov.br

 
O Sistema da Agricultura do Paraná capacita os

profissionais para o combate à deriva de agrotóxicos,

com vistas a eliminar efeitos nocivos em culturas

sensíveis. Na sexta-feira (20), 25 fiscais da Adapar

foram treinado para inspeção de pulverizadores, em

Marialva, em ato do IDR-Paraná. agricultura.pr.gov.br

FISCAIS DA ADAPAR SÃO CAPACITADOS PARA
AVALIAR  PULVERIZADORES E EVITAR A DERIVA

 

FOLHA DE LONDRINA  - Matéria

sobre as perdas da safra de milho

ouve o chefe do Deral, Salatiel Turra,  

folhadelondrina.com.br

TRIBUNA DO INTERIOR - Jornal

trata do programa RenovaPR na

região da Comcam e entrevista o

chefe regional do IDR-Paraná, Jairo

Quadros. tribunadointerior.com.br
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NA MÍDIA

GOVERNADOR LIBERA R$ 14,2 MI PARA
ESTRADAS RURAIS DE 15 MUNICÍPIOS

 

Mais 50 quilômetros de estradas rurais serão

pavimentadas em 15 municípios. Os convênios para

liberação de recursos foram assinados pelo

governador Carlos Massa Ratinho Junior nesta terça-

feira (24), totalizando R$ 14.244.616,13 milhões em

investimentos. Os recursos fazem parte do programa

Estradas da Integração. agricultura.pr.gov.br 

SECA IMPACTA ABASTECIMENTO DE ÁGUA,
AGRO, SAÚDE E AGRAVA RISCOS DE INCÊNDIO
A seca provoca impactos além do fornecimento de

água. Há perdas consideráveis na produção agrícola,

maior ocorrência de incêndios e de problemas de

saúde. Sem chuvas significativas no plantio de grãos,

produtores atrasaram a semeadura, fazendo com que

a produção sofresse impacto de pragas e de geadas

fora dos ciclos convencionais. agricultura.pr.gov.br
RELATÓRIO SEMANAL DE
PLANTIO E COLHEITA
Está disponível no site da Seab

o relatório semanal de plantio e

colheita, que mostra a evolução

das lavouras de batata, feijão,

milho, café, cevada e trigo.

agricultura.pr.gov.br
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https://www.folhadelondrina.com.br/economia/parana-tem-maior-quebra-de-safra-de-milho-da-historia-3098115e.html
https://www.tribunadointerior.com.br/regiao/programa-de-energia-renovavel-e-opcao-de-economia-a-agricultores-na-regiao/
https://www.instagram.com/seabparana/
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https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Governo-libera-R-142-milhoes-para-pavimentacao-de-estradas-rurais-em-15-municipios
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Seca-impacta-abastecimento-de-agua-prejudica-agricultura-saude-e-agrava-riscos-de-incendio
https://www.agricultura.pr.gov.br/system/files/publico/Safras/plantio_colheita.pdf

