
CORONAVÍRUS

  NÚMEROS DO PARANÁ:

         CONFIRMADOS: 1.552.412

         INTERNADOS: 316

         RECUPERADOS: 1.475.746

         ÓBITOS: 40.324

         VACINAS APLICADAS: 15.442.378

Informe Epidemiológico da Sesa em   

 03/11/2021. saude.pr.gov.br

  
 

RPC - Programa Caminhos do

Campo fala sobre o preço do milho e

entrevista o pesquisador do IDR-

Paraná Elir de Oliveira e o técnico do

Deral Fábio Mezzadri. g1.globo.com

PORTAL A REDE - Site destaca visita

da prefeita de Ponta Grossa ao

secretário Norberto Ortigara e cita o

chefe do núcleo regional, Marcelo

Hupalo; o diretor-presidente do IDR-

Paraná, Natalino de Souza; e Luciane

Curtes, gerente da regional do IDR-

Paraná. d.arede.info

UOL -  Reportagem sobre a safra de

grãos no Paraná cita Ortigara, o

chefe do Deral Salatiel Turra e o

agrônomo Carlos Hugo Godinho.

economia.uol.com.br
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GOVERNO BUSCA ALTERNATIVAS PARA
MELHORAR CONECTIVIDADE NO CAMPO
O governo do Paraná estuda alternativas para

garantir maior conectividade no rural e melhorar o

terreno para as frequências da tecnologia 5G. O leilão

dessas frequências está marcado para esta quinta-

feira (04) e atenderá inicialmente as capitais. Uma

opção é a aplicação dos créditos do ICMS de

exportação para ampliar a rede de torres. O Estado

também analisa a possibilidade de financiamento

para troncos de fibra ótica até as comunidades

rurais, onde o agricultor interessado poderia ligar seu

ramal de fibra ótica ou rádio. agricultura.pr.gov.br

 

LIVE NESTA QUINTA-FEIRA DISCUTE SEGURO
RURAL NO PARANÁ E NO BRASIL
Nesta quinta-feira (04), a partir das 15 horas, o canal

do IDR-Paraná no Youtube transmite o debate "O

Seguro Rural no Paraná e no Brasil". O evento integra

o Ciclo de Palestras sobre Política Agrícola

promovido pela Seab em parceria com o Instituto. A

palestra será ministrada por Pedro Loyola, do

Ministério da Agricultura, Pecuária e do

Abastecimento e pelo chefe do Deral, Salatiel Turra.

O moderador será o economista Francisco Simioni.

O programa Compra Direta Paraná como opção para

a agricultura familiar foi o tema de artigo publicado

como um dos capítulos do livro Circuitos Curtos de

Comercialização, Agroecologia e Inovação Social. A

obra é uma coletânea de ações públicas e privadas

de várias partes do País que visam promover o

debate sobre a questão agroalimentar.

As autoras são as servidoras do Desan Márcia

Stolarski e Angelita Avi Pugliesi. agricultura.pr.gov.br

PROGRAMA COMPRA DIRETA É CAPÍTULO DE LIVRO

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-11/informe_epidemiologico_03_11_2021_0.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/Boletim-da-Covid-confirma-mais-1080-novos-casos-e-19-obitos-pela-doenca
https://g1.globo.com/pr/parana/caminhos-do-campo/noticia/2021/10/31/produtores-de-gado-no-parana-buscam-alternativas-para-alimentacao-dos-animais-com-aumento-do-preco-do-milho-no-mercado-brasileiro.ghtml
https://d.arede.info/agronegocio/399367/pg-se-prepara-para-receber-a-feira-parana-em-2022
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2021/11/01/plantacao-de-feijao-no-pr-esta-menor-mas-produtividade-fara-safra-aumentar.htm
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Governo-do-Estado-busca-alternativas-para-reforcar-conectividade-no-meio-rural
https://www.youtube.com/watch?v=KYbEjd2yFf0
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Seab-e-IDR-Parana-promovem-ciclo-de-palestras-sobre-Politica-Agricola
https://www.agricultura.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-10/circuitos_curtos_2.pdf
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Compra-Direta-e-capitulo-de-livro-sobre-comercializacao-agroecologia-e-inovacao

