
CORONAVÍRUS

  NÚMEROS DO PARANÁ*:

         CONFIRMADOS: 1.585.733

         INTERNADOS: 69

         RECUPERADOS: 1.507.884

         ÓBITOS: 40.631

         VACINAS APLICADAS: 16.913.792

 Informe Epidemiológico da Sesa em
17/12. www.saude.pr.gov.br

RPC - Reportagem no Bom dia

Paraná trata do aumento da carne e

da previsão de que continue em alta

com retomada de exportação para

China  e entrevista o veterinário do

Deral Fábio Mezzadri.

globoplay.globo.br

O PRESENTE - Jornal fala sobre

assinatura de convênio com o

município de Toledo para

implantação de Banco de Alimentos

e entrevista o chefe do núcleo Paulo

Salesse. opresente.com.br

BOLETIM AGROREGIONAL - O

secretário Norberto Ortigara foi

entrevistado no fórum sobre erva-

mate sombreada em Irati.

boletimagroregional.instagram.com 
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Na tarde desta sexta-feira (17), servidores da

Secretaria da Agricultura e do Abastecimento e da

Adapar entregaram 40 cestas de Natal para

colaboradores terceirizados que trabalham na sede

das duas instituições e no laboratório, em Curitiba.

São profissionais da limpeza, segurança, recepção e

cozinha. agricultura.pr.gov.br

SEAB E ADAPAR ENTREGAM CESTAS DE
NATAL A COLABORADORES TERCEIRIZADOS

Produtores e técnicos de oito municípios das regiões

de Curitiba e Irati conheceram, na Estação de

Pesquisa do IDR-Paraná da Lapa, alguns cuidados

que devem ser tomados com as frutíferas de clima

temperado após a colheita. Servidores orientaram os

agricultores sobre o manejo das plantas e adubação,

fatores que podem aumentar a qualidade dos frutos

e melhorar a produtividade dos pomares. 

 idrparana.pr.gov.br

FRUTICULTORES PARTICIPAM DE TARDE DE
CAMPO NA LAPA SOBRE PÓS-COLHEITA

O Boletim Informativo de Conjuntura Econômica de
Francisco Beltrão, da Unioeste, passa a publicar
análises da agropecuária feitas pelos técnicos do
Deral. O primeiro é do chefe do departamento,

Salatiel Turra. agricultura.pr.gov.br

UNIOESTE PUBLICA ARTIGOS TÉCNICOS DO DERAL
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