
CORONAVÍRUS

  NÚMEROS DO PARANÁ:

         CONFIRMADOS:  1.507.228

         INTERNADOS: 622

         RECUPERADOS: 1.414.239

         ÓBITOS: 38.892

         VACINAS APLICADAS: 13.415.613

Informe Epidemiológico da Sesa em   

 01/10/2021. saude.pr.gov.br

  
 

CBN CURITIBA - Emissora

entrevistou o chefe do Deral,

Salatiel Turra, sobre a estimativa da

safra de grãos no Paraná,

particularmente da soja.

cbncuritiba.com.br

CBN CURITIBA - A mesma

emissora conversou com a

veterinária da Adapar Elzira Jorge

Pierre sobre os cuidados em

relação à raiva dos herbívoros.

cbncuritiba.com.br

TRIBUNA DO VALE - Jornal fala
sobre a aguardada presença do

secretário Norberto Ortigara, nesta

sexta-feira, em Joaquim Távora.

tribunadovale.com.br
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NA MÍDIA

O fenômeno La Niña deve permanecer ativo durante a

safra 2021-2022. A agrometeorologista IDR-Paraná,

Heverly Morais, explica que chuvas irregulares e abaixo

do esperado podem provocar atraso na semeadura,

germinação desuniforme das sementes e crescimento

inadequado de plantas. idrparana.pr.gov.br

A cracóvia e o mel produzidos em Prudentópolis

estão entre os produtos com potencial para buscar o

registro de Indicação Geográfica (IG). A intenção é

protocolar o projeto no INPI em até 12 meses. A

cracóvia é um embutido de carne e porco nobre

defumada, que teve a receita criada por um morador

local, Dionizio Opuchkevitch, na década de 60. Em

relação ao mel Prudentópolis já foi conhecida, há

anos, como “Capital do Mel”. pr.agenciasebrae.com.br

 

CRACÓVIA E MEL DE PRUDENTÓPOLIS NO
CAMINHO DA INDICAÇÃO GEOGRÁFICA

IDR-PARANÁ ALERTA SOBRE IMPACTOS DE LA
NIÑA NO DESEMPENHO DA SAFRA 2021-2022

PREGÃO DA CEASA RECEBE 311 PROPOSTAS
O processo de licitação de áreas para boxes na

unidade de Curitiba da Ceasa Paraná superou as

expectativas. Dos 29 lotes com 41 boxes colocados no

processo de pregão presencial, 25 foram arrematados,

dois foram revogados e aguardam decisão judicial, e

apenas dois não tiveram interessados. ceasa.pr.gov.br

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-10/informe_epidemiologico_01_10_2021.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Parana-confirma-mais-1906-novos-casos-e-67-obitos-pela-Covid-19
https://cbncuritiba.com/soja-representa-90-da-safra-de-verao-principais-compradores-serao-china-e-eua/
https://cbncuritiba.com/para-evitar-a-raiva-adapar-monitora-800-abrigos-de-morcegos-no-pr/
https://tribunadovale.com.br/campos-gerais-e-norte-pioneiro-estao-na-rota-de-investimentos-do-parana/
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
http://www.idrparana.pr.gov.br/Noticia/La-Nina-vai-influenciar-safra-2021-2022
http://www.pr.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/PR/cracovia-e-mel-de-prudentopolis-buscam-registro-de-indicacao-geografica,820650284a81c710VgnVCM100000d701210aRCRD
https://www.ceasa.pr.gov.br/Noticia/Licitacoes-de-areas-na-Ceasa-Curitiba-superam-expectativas

