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MUNICÍPIOS TÊM R$ 27,7 MILHÕES PARA
PAVIMENTAR 91 KM DE ESTRADAS RURAIS

Mais 91 quilômetros de estradas rurais serão
pavimentados. Os convênios, assinados com 24
municípios, beneficiam o escoamento da produção
rural e melhoram a qualidade de vida da população
do campo e o acesso de ambulâncias e do
transporte escolar. Os investimentos somam R$ 27,7
milhões e são parte do programa Estradas da
Integração, coordenado pela Seab. agricultura.pr.gov

EMPREENDEDORA TEM APOIO E VIABILIZA
PRODUÇÃO DE PÃO DE QUEIJO GOURMET

CORONAVÍRUS
NÚMEROS DO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 1.558.871
INTERNADOS: 309
RECUPERADOS: 1.481.546
ÓBITOS: 40.439
VACINAS APLICADAS: 16.125.294

O apoio do IDR-Paraná ajuda o empreendedorismo Informe Epidemiológico da Sesa em
feminino no meio rural. Natália Bernardo Vitório, de 09/11/2021. saude.pr.gov.br
Contenda, é um exemplo. Ela viu nas habilidades
NA MÍDIA
culinárias a oportunidade para melhorar de vida. Há
alguns meses passou a fabricar pães de queijo
CORREIO DO POVO - Técnico do
artesanais e gourmets que são comercializados no
Deral em Laranjeiras do Sul, Edson
município. idrparana.pr.gov.br
Gonçalves projeta produção de

PRODUTOS DO LITORAL SÃO SELECIONADOS
PARA ESTIMULAR AS VOCAÇÕES REGIONAIS

A Invest Paraná prepara a 1ª Oficina de Integração
VRS Mata Atlântica, ação do programa Vocações
Regionais Sustentáveis. O evento, nos dias 25 e 26 de
novembro, vai debater com produtores rurais e
operadores turísticos do Litoral o potencial de
mercado e turístico da produção local. aen.pr.gov.br.

CEASA PARANÁ FARÁ CONCURSO PÚBLICO

Estão abertas as inscrições para o concurso público
que a Ceasa Paraná realizará em 19 de dezembro
para oito vagas. O edital prevê duas vagas para
agrônomo, duas para advogado, e as outras para os
cargos de engenheiro civil, administrador, analista de
tecnologia e contador. A inscrição custa R$ 150,00 e
vai até 1º de dezembro. ceasa.pr.gov.br

grãos na região. jcorreiodopovo.com
JORNAL DO OESTE - O

desenvolvimento de lavouras na
região Oeste é analisado pela
técnica do Deral em Toledo Jean
Marie Ferrarini. jornaldooeste.com.br

RELATÓRIO SEMANAL DE
PLANTIO E COLHEITA
Está disponível no site da
Secretaria o relatório semanal de
plantio e colheita, que mostra a
evolução das lavouras de batata,
feijão, milho, soja, cevada e trigo.
agricultura.pr.gov.br
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