
CORONAVÍRUS

  NÚMEROS DO PARANÁ:

         CONFIRMADOS: 1.541.967

         INTERNADOS: 389

         RECUPERADOS: 1.465.365

         ÓBITOS: 40.140

         VACINAS APLICADAS: 15.087.449

Informe Epidemiológico da Sesa em   

 26/10/2021. saude.pr.gov.br

  
 

TN ONLINE - Reportagem fala sobre

entrega de caminhão à Associação

dos Cafeicultores de Pirapó e

registra presença do chefe do

núcleo de Apucarana, Antônio Biral.

tnonline.uol.com.br

PORTAL A REDE - Site deu

destaque à análise do economista

do Deral Luiz Alberto Vantroba

sobre os efeitos das chuvas nos

cereais de inverno nos Campos

Gerais. d.arede.info

GMAIS - Site fala da 1ª Mostra da

Raça Purunã que acontece neste

sábado (30) em Turvo e cita o

pesquisador do IDR-Paraná José

Luiz Moletta. gmaisnoticias.com
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VETERINÁRIOS DO SETOR PRIVADO DEVEM SE
RECADASTRAR NA ADAPAR EM NOVEMBRO
Os médicos veterinários do setor privado que atuam

no Programa Estadual de Controle e Erradicação da

Brucelose e Tuberculose (PECEBT), coordenado pela

Adapar, devem fazer o recadastramento em

novembro. A obrigatoriedade serve tanto para os

cerca de 3,2 mil cadastrados para aplicação de

vacinas quanto para os 1,2 mil habilitados para

exames de diagnóstico. agricultura.pr.gov.br

RELATÓRIO SEMANAL DE PLANTIO E COLHEITA
Está disponível no site da Secretaria o relatório

semanal de plantio e colheita no Paraná, que mostra

a evolução das lavouras de batata, feijão, milho, soja,

cevada e trigo. agricultura,pr,gov.br

 

PRODUTORES DE VINHOS COLONIAIS SÃO
PREMIADOS EM EVENTO NO OESTE DO ESTADO

O Paraná já conhece os vencedores da 14º Avaliação

de Vinhos Coloniais de Palotina, no Oeste. Foram

premiados os três primeiros lugares das categorias de

vinho de mesa branco e tinto. Realizado pelo IDR-

Paraná em parceria com a prefeitura de Palotina e

UFPR, o evento nasceu para valorizar a cultura da

cidade na produção de vinhos e para melhorar a

qualidade do produto local. idrparana.pr.gov.br

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-10/informe_epidemiologico_26_10_2021.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Saude-confirma-mais-1670-novos-casos-e-53-obitos-pela-Covid-19
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Parana-registra-mais-1655-novos-casos-e-68-obitos-pela-Covid-19
https://tnonline.uol.com.br/noticias/apucarana/prefeitura-cede-caminhao-para-associacao-de-cafeicultores-554652?d=1
https://d.arede.info/agronegocio/398350/excesso-de-chuvas-prejudica-qualidade-do-trigo-e-da-cevada
https://gmaisnoticias.com/turvo-sedia-1-mostra-da-raca-puruna-neste-sabado-30
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Veterinarios-do-setor-privado-devem-se-recadastrar-na-Adapar-em-novembro
https://www.agricultura.pr.gov.br/system/files/publico/Safras/plantio_colheita.pdf
http://www.idrparana.pr.gov.br/Noticia/Produtores-de-vinhos-coloniais-sao-premiados-em-evento-tradicional-no-Oeste-do-Parana

