
CORONAVÍRUS

  NÚMEROS DO PARANÁ:

         CONFIRMADOS:  1.515.417

         INTERNADOS: 588

         RECUPERADOS: 1.424.855

         ÓBITOS: 39.151

         VACINAS APLICADAS: 13.696.070

Informe Epidemiológico da Sesa em   

 06/10/2021. saude.pr.gov.br

  
 

TRIBUNA DO NORTE - Jornal
eletrônico se refere aos benefícios

das chuvas para produtores de soja

na região de Ivaiporã e entrevista o

agrônomo do Deral Sérgio Carlos

Empinotti. tnonline.uol.com.br 

TRIBUNA DO VALE – Reportagem

fala da visita do secretário Norberto

Ortigara e outras autoridades na

região de Joaquim Távora.

tribunadovale.com.br
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Newsletter da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento 

NA MÍDIA
Nesta quarta-feira (06), pesquisadores, técnicos e

produtores rurais discutiram desafios da agricultura

paranaense em uma oficina promovida pela

Organização das Nações Unidas para a Alimentação

e a Agricultura (FAO) e pela Seab, com apoio do

programa Coopera Paraná. agricultura.pr.gov.br

 

EM EVENTO ONLINE, SEAB E FAO DISCUTEM
DESAFIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR NO PR

QUEBRA-VENTO E COBRE CONTRA CANCRO CÍTRICO
A implantação de quebra-vento conjugado com

aplicações de cobre reduz em até 60% a incidência

de plantas com cancro cítrico. Em flores e frutos, o

percentual é ainda maior, e passa de 90%, segundo

estudo realizado na Unidade de Pesquisa do IDR-

Paraná de Xambrê e divulgado na revista científica

Plant Disease, editada pela sociedade de

fitopatologia dos Estados Unidos. idrparana.pr.gov.br

Um grupo de pesquisadores ligados à Embrapa e ao Instituto de Economia da

Unicamp realizou um estudo com o intuito de caracterizar a produção e o consumo de

produtos orgânicos no Brasil. Segundo os autores, o Brasil possui área agriculturável

superior a 351 milhões de hectares, porém somente 1,2 milhão de hectares são

destinados ao cultivo de produtos orgânicos, representando menos de 0,5% da área

total agriculturável. embrapa.br

PRODUTOS ORGÂNICOS REPRESENTAM MENOS DE 0,5% DA ÁREA AGRICULTÁVEL

PR LIDERA PRODUÇÃO DE ERVA-MATE E
PINHÃO E É 2º EM FLORESTA PLANTADA
O Paraná é o 2.º colocado em valor da produção da

silvicultura, com R$ 4,2 bilhões, e em área florestal

plantada, com 1,5 milhão de hectares, de acordo

com o mapa da Produção da Extração Vegetal e da

Silvicultura (Pevs 2020), do IBGE. Isso representa

incremento de 34,8% em relação a 2019 e faz do

Estado o maior produtor de madeira em tora para

papel, celulose e outras finalidades. A liderança

paranaense também se observa em erva-mate e

pinhão. agricultura.pr.gov.br
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