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ESTADO VAI REVITALIZAR MAIS 49,72 KM
DE ESTRADAS RURAIS DE 12 MUNICÍPIOS

CORONAVÍRUS

Estradas rurais de 12 municípios serão revitalizadas
NÚMEROS DO PARANÁ:
pelo Governo do Estado. Os convênios para liberação
CONFIRMADOS: 1.501.854
de recursos às prefeituras foram assinados nesta
terça-feira (28) pelo governador Carlos Massa Ratinho
INTERNADOS: 609
Junior, em evento no Palácio Iguaçu. Serão 49,72
quilômetros de novos pavimentos, entre pedras
RECUPERADOS: 1.408.734
poliédricas e bloco sextavado de concreto –
ÓBITOS: 38.767
estrutura que será usada em cidades do Noroeste
em razão do tipo de solo. agricultura.pr.gov.br

ESTADOS DO SUL DEBATEM MELHORIAS E
PROFISSIONALIZAÇÃO DO TURISMO RURAL

O 1.º Encontro de Turismo Rural dos Três Estados do
Sul, que começou na tarde de segunda-feira (27) e se
estendeu por esta terça-feira (28), teve como
objetivo profissionalizar e fortalecer o setor, de forma
a cativar a população urbana e melhorar a renda no
rural. O evento foi realizado de forma online e
passará a ser bianual. O secretário Norberto Ortigara
participou da abertura. O projeto Mulheres do Café,
que reúne mulheres no Norte Pioneiro para plantio e
beneficiamento de cafés especiais, foi apresentado
como experiência do Estado. agricultura.pr.gov.br

VACINAS APLICADAS: 13.063.166

Informe Epidemiológico da Sesa em
28/09/2021. saude.pr.gov.br

NA MÍDIA
RIC RURAL - Programa de domingo
falou sobre o prêmio "Orgulho da
Terra" e entrevistou o diretor de
extensão do IDR-Paraná Nelson
Harger. ricmais.com.br
TV TAROBÁ - Reportagem sobre o
VBP ouve a técnica do Deral Larissa
Nahirny. tarobanews.com.br

RELATÓRIO SEMANAL DE PLANTIO E COLHEITA BROADCAST AGRO - Matéria sobre
Está disponível no site da Secretaria o relatório
semanal do plantio e colheita no Paraná, que
mostra as condições das lavouras de batata, feijão,
milho. soja, café, cevada e trigo. agricultura.pr.gov.br

o calendário do plantio da soja cita
o gerente de Sanidade Vegetal da
Adapar, Renato Youngblood.
broadcast.com.br

NO DIA MUNDIAL CONTRA A RAIVA, ADAPAR ALERTA SOBRE A VACINAÇÃO

A data de 28 de setembro foi escolhida pela Aliança Global para o Controle da Raiva
com o objetivo de lembrar a importância de controle e prevenção do vírus que provoca
a doença. A Adapar alerta sobre a necessidade da vacinação – a única forma de
prevenção – e de notificar casos suspeitos. A falta de notificação coloca em risco a saúde
dos rebanhos, podendo expor humanos à doença. agricultura.pr.gov.br
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