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ESTADO ANUNCIA A PAVIMENTAÇÃO DE MAIS
54 KM DE ESTRADAS RURAIS EM 14 MUNICÍPIOS
Mais 54,27 quilômetros de estradas rurais em 14
municípios do Paraná vão ganhar novos pavimentos
com pedras poliédricas, melhorando a qualidade de
vida e impulsionando o desenvolvimento. Os
convênios de liberação de recursos às prefeituras
foram assinados nesta terça-feira. O investimento
totaliza R$ 15.137.051,92, com recursos do programa
Estradas da Integração. Desde janeiro, o Estado já
garantiu a pavimentação de 412 quilômetros, Os
recursos somam R$ 122 milhões. agricultura.pr.gov.br

PR REGISTRA CRESCIMENTO EM PRODUÇÃO DE
FRANGO, SUÍNO E LEITE NO SEGUNDO TRIMESTRE

O Paraná ampliou a participação na produção de
proteínas no 2º trimestre de 2021 em relação ao
mesmo período do ano passado. Dos cinco itens
avaliados pelo IBGE na Pesquisa Trimestral do Abate
de Animais, em três houve expansão. O crescimento
mais significativo foi no abate de frango (6,6%),
seguido pelo de suínos (6,2%) e produção de leite
(6,1%). A carne bovina e a produção de ovos retraíram
-18,3% e -2,1%, respectivamente. agricultura.pr.gov.br
VESPINHA É ARMA NO COMBATE A DOENÇA DE CITROS
Um projeto experimental do IDR-Paraná distribuiu
mais de 650 mil exemplares da vespinha tamaríxia
(Tamarixia radiata) em plantios de cítricos no
Estado este ano. A liberação desses insetos é uma
estratégia empregada no manejo do
huanglongbing (HLB), doença também chamada de
greening dos citros. idrparana.pr.gov.br

RELATÓRIO SEMANAL DE PLANTIO E COLHEITA

CORONAVÍRUS
NÚMEROS DO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 1.474.961
INTERNADOS: 814
RECUPERADOS: 1.384.167
ÓBITOS: 37.944
VACINAS APLICADAS: 11.785.714
Informe Epidemiológico da Sesa em
14/09/2021. saude.pr.gov.br

NA MÍDIA
O PARANÁ - Jornal fala da parceria

com Sebrae para fortalecer
agroindústria no Oeste e cita a
coordenadora do setor no IDRParaná, Karolline Marques da Silva.
opresente.com.br
CANAL RURAL - Reportagem

destaca inauguração de viveiro
para uvas e entrevista Vânia Cirino
e Alessandra Detoni, ambas do IDRParaná. canalrural.com.br
GAZETA DO POVO - A produção

de morango na região de Curitiba é

tema de reportagem, com
Está disponível no site da Secretaria o relatório
participação de Luiz Gustavo Lorga,
semanal do plantio e colheita no Paraná, que
do IDR-Paraná.
mostra a evolução das lavouras de batata, feijão,
milho, soja, café, cevada e trigo. agricultura.pr.gov.br gazetadopovo.com.br
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