
CORONAVÍRUS

  NÚMEROS DO PARANÁ:

         CONFIRMADOS: 1.563.813

         INTERNADOS: 253

         RECUPERADOS: 1.486.685

         ÓBITOS: 40.490

         VACINAS APLICADAS: 15.758.071

Informe Epidemiológico da Sesa em   

 16/11/2021. saude.pr.gov.br

SISTEMA OCEPAR - Site fala da

presença da agricultura familiar no

Show Rural 2022 com  depoimento

do presidente do IDR-Paraná,

Natalino Avance de Souza.

paranacooperativo.coop.br 

JORNAL DO OESTE -  Jornal

registra monitoramento de esporos

de ferrugem em Toledo e cita

Edivam Possamai, do IDR-Paraná.

jornaldooeste.com.br

JORNAL DO OESTE - O mesmo

jornal fala sobre o plantio da safra

de soja na região de Toledo e

entrevista o técnicoi do Deral Paulo

Oliva. jornaldooeste.com.br 
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COMEÇA PROVA DE XÍCARA NO CAFÉ QUALIDADE
Começou nesta terça-feira (16) e vai até quinta-feira
(18) a avaliação sensorial dos lotes inscritos na edição
2021 do concurso Café Qualidade Paraná. As provas
acontecem em Londrina, no Laboratório de
Qualidade do Café do IDR-Paraná. Os vencedores
serão divulgados no próximo dia 25. O certame
recebeu a inscrição de 74 lotes, provenientes de 24
municípios. aen.pr.gov.br

 

UEL INVESTE EM ENERGIA LIMPA A PARTIR
DOS RESÍDUOS DA FÉCULA DE MANDIOCA
A produção de biohidrogênio e biometano a partir

da água residuária de fecularia de mandioca é tema

de pesquisa desenvolvida na Universidade Estadual

de Londrina. Um dos principais pontos da pesquisa é

a aposta na produção energética limpa e renovável,

particularmente no Paraná, produtor de 70% da

fécula brasileira. Em 2020, foram geradas 300 mil

toneladas. Se transformados em biocombustível,

podem gerar até 15 gigawatts/hora ao ano de

energia. aen.pr.gov.br

Um projeto de extensão desenvolvido por

professores dos Departamento de Agronomia e

Administração da UEL está levando conhecimento e

estimulando a criação de morangos em Sapopema.

Este mês, ajudados por 15 estudantes, os professores

plantaram 10 mil pés em modelo convencional e 5

mil no sistema orgânico. A ideia é acompanhar as

culturas e promover dias de campo para atrair mais

produtores para a iniciativa. aen.pr.gov.br

UNIVERSIDADE TAMBÉM INCENTIVA MORANGOS

RELATÓRIO SEMANAL DE PLANTIO E COLHEITA
Está disponível no site da Secretaria o relatório
semanal de plantio e colheita, que mostra a
evolução nas lavouras de batata, feijão, milho,

soja, cevada e trigo. agricultura.pr.gov.br

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-11/informe_epidemiologico_16_11_2021.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Saude-confirma-mais-1172-novos-casos-e-35-obitos-pela-Covid-19
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Estado-registra-mais-608-novos-casos-e-16-obitos-pela-Covid-19
http://www.paranacooperativo.coop.br/ppc/index.php/sistema-ocepar/comunicacao/2011-12-07-11-06-29/ultimas-noticias/137709-coopavel-agricultura-familiar-vai-ter-barracao-proprio-no-34-show-rural-coopavel
http://www.paranacooperativo.coop.br/ppc/index.php/sistema-ocepar/comunicacao/2011-12-07-11-06-29/ultimas-noticias/137709-coopavel-agricultura-familiar-vai-ter-barracao-proprio-no-34-show-rural-coopavel
https://www.jornaldooeste.com.br/destaque-3/soja-regional-de-toledo-monitora-presenca-de-esporos-da-ferrugem/
https://www.jornaldooeste.com.br/destaque-1/soja-plantio-da-safra-2021-22-atinge-100-na-regional-toledo-e-88-no-pr/
https://www.jornaldooeste.com.br/destaque-1/soja-plantio-da-safra-2021-22-atinge-100-na-regional-toledo-e-88-no-pr/
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.cafequalidadeparana.com.br/
https://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=116606&tit=Comeca-a-prova-de-xicara-do-Concurso-Cafe-Qualidade-Parana
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Cultivo-de-tilapia-em-sistema-superintensivo-ganha-forca-no-Estado-e-chega-regiao-de
https://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=116461&tit=UEL-investe-em-energia-limpa-a-partir-de-hidrogenio-e-metano-da-fecula-de-mandioca
https://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=116539&tit=Projeto-de-extensao-da-UEL-incentiva-producao-de-morangos-no-Norte-Pioneiro
https://www.agricultura.pr.gov.br/system/files/publico/Safras/plantio_colheita.pdf

