
CORONAVÍRUS

  NÚMEROS DO PARANÁ:

         CONFIRMADOS: 1.579.820

         INTERNADOS: 144

         RECUPERADOS: 1.502.650

         ÓBITOS: 40.598

         VACINAS APLICADAS: 16.913.792

Informe Epidemiológico da Sesa em   

 09/12/2021. saude.pr.gov.br

NOTÍCIAS AGRÍCOLAS - Canal de
notícias do setor agro conversa com
o agrônomo do Deral Carlos Hugo
Godinho sobre o fechamento da
safra de trigo no Paraná.

youtube.noticiasagricolas.com.br

TRIBUNA DO  NORTE- Reportagem
sobre o prêmio de Melhor Café do
Paraná para a produtora Solange
Aparecida de Araújo tem entrevista
com o coordenador da Câmara
Setorial do Café, Paulo Sérgio
Franzini. tnonline.uol.com.br

TÁ SABENDO - Site fala de visita de

acadêmicos de Agronomia da

Unicampo de Terra Boa ao IDR-

Paraná em Londrina para conhecer

as inovações tecnológicas.

tasabendo.com.br
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A Rota do Queijo Paranaense é a nova proposta de

turismo rural em que o queijo fabricado no

ambiente familiar é o principal atrativo. O projeto foi

lançado nesta quinta-feira, na sede do IDR-Paraná,

em Curitiba. Por enquanto, são 33 queijarias em 23

municípios de várias regiões do Estado. A intenção é

ampliar o número de agroindústrias e fortificar cada

vez mais a cadeia do leite. agricultura.pr.gov.br

A rotina de trabalho começa às seis da manhã para o

casal Paulo César e Liziane Vedor, em Cerro Azul. Eles

ajudam na distribuição de leite enriquecido com

vitaminas aos beneficiários do Leite das Crianças, Na

região, formada por cidades com IDH abaixo da

média estadual, o programa é fundamental,

especialmente durante a pandemia, quando muitas

famílias enfrentam dificuldades. agricultura,pr,gov.br

ROTA DO QUEIJO AMPLIA CHANCES PARA
CADEIA LEITEIRA E AGRICULTURA FAMILIAR 

A quase finalização do plantio da soja, as

dificuldades climáticas enfrentadas por várias

culturas, entre elas a do milho, da mandioca e da

própria soja, e a oscilação no preço de alguns

produtos são abordados no Boletim Semanal de

Conjuntura Agropecuária. agricultura.pr.gov.br

BOLETIM TRAZ FINALIZAÇÃO DE PLANTIOS E
DIFICULDADES COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

PLC AJUDA SEGURANÇA ALIMENTAR NO RIBEIRA

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-12/INFORME_EPIDEMIOLOGICO_09_12_2021.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-12/informe_epidemiologico_07_12_2021.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Saude-confirma-797-novos-casos-e-10-obitos-pela-Covid-19
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Secretaria-da-Saude-confirma-989-novos-casos-e-19-obitos-pela-Covid-19
https://www.youtube.com/watch?v=oIJaA1URvPo
https://tnonline.uol.com.br/noticias/apucarana/apucarana-ganha-premio-de-melhor-cafe-do-parana-562499?d=1
https://tasabendo.com.br/educacao/unicampo/idr-parana-apresenta-inovacoes-tecnologicas-aos-academicos-de-agronomia-da-unicampo/
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Rota-do-Queijo-Paranaense-amplia-possibilidades-da-agricultura-familiar
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Programa-estadual-de-distribuicao-de-leite-leva-seguranca-alimentar-ao-Vale-do-Ribeira
https://www.agricultura.pr.gov.br/Pagina/Conjuntura-Boletim-Semanal-462021
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Boletim-da-Agricultura-aponta-que-plantio-de-soja-ja-alcanca-quase-56-milhoes-de-hectares

