
CORONAVÍRUS

  NÚMEROS DO PARANÁ:

         CONFIRMADOS: 1.473.335

         INTERNADOS: 816

         RECUPERADOS: 1.382.448

         ÓBITOS: 37.896

         VACINAS APLICADAS: 11.744.221

 Informe Epidemiológico da Sesa em   

 13/09/2021. saude.pr.gov.br

  
 

DIÁRIO INDÚSTRIA&COMÉRCIO -
Jornal fala do espaço da feira do

produtor em Mangueirinha, com

entrevista do secretário Norberto

Ortigara. diarioinduscom.com.br

TAROBÁ - Emissora fala com o

secretário sobre mercados para

proteínas animais  e destaques da

agricultura. tarobanews.com

O PARANA - Jornal dá destaque ao

Show Rural e à presença do

secretário. oparana.com.br

AGROLINK - Site fala da mudança

no calendário de plantio de soja e

entrevista Renato Rezende, da

Adapar. agrolink.com.br 
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NA MÍDIA

MECANIZAÇÃO PROMOVE RENASCIMENTO
DA CULTURA DO CAFÉ NO NORTE PIONEIRO
A mecanização da produção de café foi

fundamental para Carlópolis se transformar no

principal polo cafeeiro do Estado. Dados da Seab,

apontam produção de 10,4 mil toneladas do grão

por ano, espalhados por cerca de 5 mil hectares. É

quase o dobro da vizinha Pinhalão, com 5,6 mil

toneladas/ano. A produção estimada para este ano

no Estado é de 870 mil sacas. agricultura.pr.gov.br

IDR-PARANÁ E MAPA OFERECEM CURSOS AGRÍCOLAS
O IDR-Paraná e a Escola de Gestão oferecem o Curso

Básico em Agroindústria. Ele se destina a

profissionais de órgãos públicos ou privados que

trabalham em agroindústria familiar. O Ministério da

Agricultura também tem curso de Rastreabilidade e

Requisitos Mínimos de Produtos Hortícolas.

CAMINHADAS DA NATUREZA VOLTAM EM OUTUBRO
As Caminhadas na Natureza serão retomadas. Elas

estavam paralisadas desde março do ano passado. 

 Para o reinício, foi criado um protocolo sanitário

dirigido a empreendedores, caminhantes e pessoal

que organiza as atividades. O primeiro dos 159

circuitos a ser retomado é o de Mandirituba, em 24

outubro. idrparana.pr.gov.br

RECONHECIMENTO Seab e Adapar foram
homenageadas, nesta segunda-feira, pelo Sindicato
dos Médicos Veterinários do Estado do Paraná, em
razão dos serviços prestados. agricultura,pr.gov.br
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https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Com-apoio-do-Estado-nova-unidade-de-leitoes-de-Laranjeiras-do-Sul-promete-ser-maior-do-Pais
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Com-apoio-do-Estado-nova-unidade-de-leitoes-de-Laranjeiras-do-Sul-promete-ser-maior-do-Pais
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Com-apoio-do-Estado-nova-unidade-de-leitoes-de-Laranjeiras-do-Sul-promete-ser-maior-do-Pais
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https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Seab-e-Adapar-recebem-Premio-Saude-Animal-em-razao-dos-servicos-prestados-no-Parana

