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SEAGRI QUER FORTALECER OS CONSELHOS
MUNICIPAIS DO SETOR AGROPECUÁRIO
O Governo do Paraná lidera uma iniciativa para
promover a integração e o fortalecimento dos
Conselhos Municipais do setor agropecuário. Essa é
uma estratégia para intensificar as ações de
sanidade agropecuária, principalmente devido ao
reconhecimento internacional do Paraná, em maio
deste ano, como área livre de febre aftosa sem
vacinação. agricultura.pr.gov.br

ORGANIZAÇÃO DIVULGA COMPETIDORES DO
CONCURSO CAFÉ QUALIDADE PARANÁ 2021

CORONAVÍRUS
NÚMEROS DO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 1.536.682
INTERNADOS: 429
RECUPERADOS: 1.457.610
ÓBITOS: 39.911
VACINAS APLICADAS: 14.566.906
Informe Epidemiológico da Sesa em
22/10/2021. saude.pr.gov.br

NA MÍDIA
TRIBUNA DO INTERIOR - Matéria

A organização do concurso Café Qualidade Paraná
divulgou os produtores homologados para o
certame de 2021. São 31 candidatos ao melhor lote
de café natural, 27 disputando na categoria cereja
descascado e, ainda, outros 10 habilitados a
concorrer com grãos que passaram por fermentação
induzida. O concurso recebeu a inscrição inicial de
74 lotes de 24 municípios. O resultado final será
divulgado em 25 de novembro. agricultura.pr.gov.br

aborda análise de infiltração de
água no solo em Campo Mourão e
cita os extensionistas do IDR-Paraná
Eduardo Barbosa e Roberval Zago.
tribunadointerior.com.br
SINDITRIGO - O agrônomo do Deral

Carlos Hugo Godinho participou de
uma live organizada pelo SinditrigoPR sobre a colheita do trigo no
estado e as projeções para a safra
21/22. youtube.com

EVENTO MOSTRARÁ RESULTADOS DE BOAS PRÁTICAS NA PRODUÇÃO DA SOJA
O IDR-Paraná e a Embrapa divulgam terça-feira (26), a partir das 8h30, os resultados de
produtores que adotaram o MIP, o MID e a Fixação Biológica de Nitrogênio (FBN) na
safra de soja 2020/21. Também será apresentado o sistema Alerta Ferrugem 2022, que
auxilia no manejo da ferrugem-asiática da soja. O evento será online, transmitido pelos
canais no YouTube do IDR-Paraná e da Embrapa Soja. idrparana.pr.gov.br
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