
CORONAVÍRUS

  NÚMEROS DO PARANÁ:

         CONFIRMADOS: 1.564.681

         INTERNADOS: 231

         RECUPERADOS: 1.487.955

         ÓBITOS: 40.518

         VACINAS APLICADAS: 16.259.271

Informe Epidemiológico da Sesa em   

 18/11/2021. saude.pr.gov.br

TV PARANÁ TURISMO - Emissora

falou sobre o lançamento da cartilha

Horta como Hobby 2, com entrevista

da nutricionista do Desan Flávia

Edimara da Silva. Aos 17m30.

youtube.paranaturismo.br 

EBC - O programa Brasil Rural, da

Rádio Nacional, entrevistou o

pesquisador Clandio Medeiros da

Silva, do IDR-Paraná, sobre técnicas

para aumentar produção de maçãs.

radios.ebc.com.br 
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PRIMEIRA AÇÃO DE PARCERIA COM O SENAR/PR FOCA A PROMOÇÃO SOCIAL 
Em novembro do ano passado, o IDR-Paraná e o Senar/PR firmaram uma parceria, até
2023, para levar mais oportunidades para o desenvolvimento econômico e social do
público rural. A primeira ação foi na área de promoção social na região Oeste ao longo de
2021. Foram realizadas sete turmas do curso “Família e qualidade de vida”, para trabalhar
temas como autoestima, relacionamento familiar e qualidade vida. sistemafaep.org.br

 

FRUTICULTURA TEM POUCO IMPACTO
EM ÍNDICE DE INFLAÇÃO, DIZ BOLETIM
A fruticultura, mesmo enfrentando intempéries
climáticas, exerceu pouco impacto nos índices de
inflação, sobretudo no Paraná, que tem nessa uma
das principais atividades agrícolas. Em 12 meses, o
IPCA do setor foi de 4,28%. No Paraná, o índice ficou
em 2,74% negativos. Esse é um dos assuntos
analisados no Boletim Semanal de Conjuntura
Agropecuária referente ao período de 12 a 18 de
novembro. agricultura.pr.gov.br

Foram revelados nesta quinta-feira (18), em evento

com transmissão online, os premiados do Concurso

2021 do Programa Agrinho, promovido pelo Sistema

Faep/Senar-PR, em parceria com entidades privadas

e com o Governo do Estado. O secretário Norberto

Ortigara participou da cerimônia. O concurso, com o

tema  “Do campo à cidade: saúde é prioridade", teve

4,8 mil inscrições. agricultura.pr.gov.br

"AGRINHO" ANUNCIA VENCEDORES DE 2021 

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-11/informe_epidemiologico_18_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/Sesa-confirma-716-novos-casos-e-27-obitos-pela-Covid-19
https://www.youtube.com/watch?v=cBzCiaBuzxQ
https://www.youtube.com/watch?v=cBzCiaBuzxQ
https://radios.ebc.com.br/brasil-rural/2021/11/saiba-sobre-tecnicas-alternativas-que-podem-aumentar-producao-de-macas
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://sistemafaep.org.br/primeira-acao-da-parceria-senar-pr-e-idr-parana-foca-a-promocao-social/
https://www.agricultura.pr.gov.br/Pagina/Conjuntura-Boletim-Semanal-432021
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Fruticultura-tem-pouco-impacto-nos-indices-de-inflacao
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Concurso-do-Programa-Agrinho-anuncia-vencedores
https://sistemafaep.org.br/programa-agrinho-anuncia-vencedores-do-concurso-2021/
https://sistemafaep.org.br/programa-agrinho-anuncia-vencedores-do-concurso-2021/

