
CORONAVÍRUS

  NÚMEROS DO PARANÁ*:

         CONFIRMADOS: 1.942.633

         INTERNADOS: 161

         RECUPERADOS: 1.564.077

         ÓBITOS: 40.966

         VACINAS APLICADAS: 19.965.261

Informe Epidemiológico da Sesa em
30/01 www.saude.pr.gov.brIDR-PARANÁ LANÇA CINCO CULTIVARES NO

SHOW RURAL

O IDR-Paraná prepara o lançamento de cinco novas

cultivares no Show Rural, que será realizado entre os

dias 7 e 11 de fevereiro no Parque Tecnológico de

Cascavel. São três cultivares de soja para cultivo

orgânico, direcionadas a produtores interessados no

mercado de alimentação saudável; uma nova opção

de maracujá-amarelo e outra de mandioca para a

indústria. As novidades serão apresentadas na

quarta-feira (9). idrparana.pr.gov.br
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BOLETIM AGROREGIONAL - O
secretário Norberto Ortigara fez um

balanço do agronegócio paranaense

em 2021 e falou sobre as

expectativas e desafios para 2022.

boletimagroregional.com

TAROBÁ NEWS - Site publicou

matéria com participação da chefe

do núcleo regional da Seab em

Francisco Beltrão, Denise

Adamchuk, sobre investimentos do

programa Revitis na região.

tarobanews.com

O PARANÁ -  Erivan Marreiros,

extensionista do IDR-Paraná, é

citado em matéria sobre as

novidades de Olericultura no Show

Rural. oparana.com.br
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O governador Carlos Massa Ratinho Junior  e o

secretário Norberto Ortigara se reuniram nesta

segunda-feira (31), por meio de videoconferência,

com representantes da Sociedade Civil Organizada

do Paraná (Socipar) e demais autoridades, para

discutir a viabilidade da construção de uma nova

ponte entre o Paraná e Mato Grosso do Sul, ligando

os municípios de São Pedro do Paraná (PR) e Porto

São João (MS), para o escoamento da produção

agrícola. A estimativa de custo da obra é de cerca de

R$ 350 milhões. aen.pr.gov.br

GOVERNO E SOCIPAR DISCUTEM CRIAÇÃO
DE NOVA PONTE ENTRE PARANÁ E MS
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