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CERTIFICAÇÃO DE AUSÊNCIA DE BRUCELOSE
E TUBERCULOSE GARANTE LUCRATIVIDADE
O Vale do Alecrim, propriedade rural em Pinhão,
recebeu o certificado de livre da brucelose e
tuberculose, doenças que atingem bovinos e que
provocam grandes perdas, sobretudo, em
produtividade leiteira. O primeiro certificado da URS
de Guarapuava foi entregue à produtora Angelita
Aparecida Freski Surkamp. O Paraná tem 93
propriedades livres e 17 em processo de certificação.
agricultura.pr.gov.br

ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES APOSTA EM
ENERGIA SOLAR PARA REDUZIR CUSTOS

A Associação de Fruticultores e Hortigranjeiros de
Cruzeiro do Oeste (Afruhco) vai instalar um sistema
de energia solar fotovoltaica para abastecer as
quatro câmaras frias mantidas pela associação. A
intenção é diminuir os custos de produção. O
investimento teve 100% dos recursos, R$ 393.288,
subsidiados pelo Programa Coopera Paraná.
agricultura.pr.gov.br

IDR-PARANÁ E PREFEITURA FIRMAM PARCERIA
PARA O DESENVOLVIMENTO DE CERRO AZUL

O IDR-Paraná e a Prefeitura de Cerro Azul assinaram
um termo de cooperação para incentivar o
desenvolvimento do município. O plano de trabalho
envolve melhorar os plantios de tangerina ponkan,
capacitar os produtores, criar novos canais de
comercialização e instalar uma escola de ensino
técnico voltada à formação dos filhos de agricultores
da região. idrparana.pr.gov.br

CORONAVÍRUS
NÚMEROS DO PARANÁ*:

CONFIRMADOS: 1.587.441
INTERNADOS: 72
RECUPERADOS: 1.509.407
ÓBITOS: 40.635
VACINAS APLICADAS: 16.913.792
Informe Epidemiológico da Sesa em
21/12 www.saude.pr.gov.br

NA MÍDIA
RPC - O Caminhos do Campo falou
sobre a produção de temperos na
Região Metropolitana de Curitiba e
ouviu a extensionista do IDR-Paraná
Laís de Oliveira. globoplay.globo.com
RIC RURAL - Reportagem sobre
bovinocultura do leite em Castro
entrevista o extensionista do IDRParaná Vilson Ortiz. youtube.com
RIC RURAL - O extensionista Heitor
Prezzi foi entrevistado sobre a
produção de feijão em
Prudentópolis. youtube.com

RIC RURAL - No mesmo programa,
RELATÓRIO SEMANAL DE PLANTIO E COLHEITA outro extensionista entrevistado foi
Está disponível no site da Seab o relatório de plantio Luiz Pasquali, que falou sobre a
produção de soja e milho
e colheita, que mostra a evolução nas culturas de
youtube.com

batata, feijão, milho e soja. agricultura.pr.gov.br
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