
CORONAVÍRUS

  NÚMEROS DO PARANÁ:

         CONFIRMADOS: 1.570.176

         INTERNADOS: 177

         RECUPERADOS: 1.493.029

         ÓBITOS: 40.541

         VACINAS APLICADAS: 16.505.950

Informe Epidemiológico da Sesa em   

 25/11/2021. saude.pr.gov.br

O PRESENTE - Jornal fala da

reinauguração da Coofamel e cita o

chefe do núcleo de Toledo, Paulo

Salesse. opresente.com.br

TRIBUNA DE CIANORTE -
Reportagem fala de entrega de

estufas em Cianorte e cita presença

do  chefe do núcleo da Seab,

Francisco Cascardo Neto, e dos

servidores do IDR-Paraná Nilson

Zacarias Bernabé Ferreira e Paulo

Roberto Preto.

tribunadecianorte.com.br 

RPC - Caminhos do Campo falou

sobre produção de manga e

entrevistou o chefe do núcleo de

Cornélio Procópio, Fernando

Itimura. globoplay.globo.com  
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O volume de grãos produzidos pelo Paraná na safra

2021/2022 deve chegar a 25,61 milhões de toneladas

em uma área de 6,2 milhões de hectares. As

informações são do relatório mensal divulgado nesta

quinta-feira (25) pelo Departamento de Economia

Rural (Deral), da Secretaria de Estado da Agricultura

e do Abastecimento. Caso a expectativa se confirme,

a produção será 10% superior à do ciclo 2020/21,

enquanto a área é 1% maior. agricultura.pr.gov.br

IDR-PARANÁ E EMBRAPA APRESENTAM OS
RESULTADOS DE TECNOLOGIAS AGRÍCOLAS
Organizado pelo IDR-Paraná e Embrapa Soja, o Giro

Técnico da Soja-Safra 2021/2022 tem início na

próxima segunda-feira e será realizado em 16

municípios. O objetivo é promover conversa entre

extensionistas, pesquisadores e produtores sobre os

resultados das boas práticas agrícolas e como adotar

nas propriedades. Serão realizados 18 encontros em

Unidades de Referência na aplicação do MIP, MID,

FBN e Manejo de Solos e Águas. A expectativa é que

mil pessoas participem. idrparana.pr.gov.br

SAFRA DE VERÃO NO PARANÁ PODE
ALCANÇAR 25,61 MI DE TONELADAS

GOVERNO REAFIRMA PARCERIA PARA
AUMENTAR PRODUÇÃO DE PESCADOS
O vice-governador Darci Piana reforçou que o governo
do Paraná é parceiro da iniciativa privada para
promover o crescimento ainda mais rápido da cadeia
de pescados no Estado. A declaração foi dada nesta
quarta-feira (24), na sessão de abertura oficial da III
International Fish Congress & Fish Expo Brasil 2021,
que se realiza até sexta-feira (26) em Foz do Iguaçu. A
ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e o secretário
Norberto Ortigara, também acompanharam o evento,

que reúne aproximadamente 1.400 pessoas em
formato presencial e online. agricultura.pr.gov.br
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