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DIÁRIO DO SUDOESTE - Jornal cita
famílias do Sudoeste que tiveram as

histórias contadas em documento

do IDR-Paraná sobre o programa

Renda Agricultor Familiar e conversa

com a extensionista Adriane

Rodrigues Zboraski,

diariodosudoeste.com.br

UMUARAMA NEWS- Jornal fala de

encontro do secretário Norberto

Ortigara com chefe de Gabinete da

prefeitura de Goioerê.

umuaramanews.com,.br

  

A Seab, por meio do Deral, publicou nesta sexta-feira
(21) o Caderno Regional Agropecuário. De
periodicidade trimestral, o documento trará análises
da agropecuária paranaense, tendo como fonte
estudos dos profissionais que atuam nos 23 núcleos
regionais da secretaria. A primeira edição analisa
como os setores agrícola e pecuário do Estado se
comportaram em cada uma das regionais desde a
divulgação do primeiro VBP no Estado, em 1997, até
a última publicação, de 2020. agricultura.pr.gov.br
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SEAB LANÇA CADERNO COM ANÁLISE
DA EVOLUÇÃO DO VBP ENTRE 97 E 20

Pesquisadores do Centro de Referência em
Toxoplasmose Humana e Animal da Universidade
Estadual de Londrina desenvolveram a primeira
vacina contra toxoplasmose suína no mundo
baseada em proteínas recombinantes, uma técnica
revolucionária no campo da imunização, porque é
mais eficaz e traz menos riscos.  aen.pr.gov.br

UEL DESENVOLVE VACINA PIONEIRA
CONTRA A TOXOPLASMOSE SUÍNA

A Seab começou nesta sexta-feira (21) a entregar
adubo para sericicultores paranaenses que tiveram as
plantações de amoreiras prejudicadas por geadas e
pela estiagem. Houve atraso no plantio e no
desenvolvimento das plantas. O investimento é de R$

1,960 milhão e vai atender cerca de 1,7 mil
sericicultores que cultivam 3,4 mil hectares de
amoreiras. agricultura.pr.gov.br

SERICICULTORES RECEBEM ADUBO COMO
AJUDA EMERGENCIAL CONTRA ESTIAGEM

A Producerta, com sede em Pitanga, ampliou as atividades em uma nova unidade de
beneficiamento de grãos, moinho de trigo e sementes em Boa Ventura de São Roque. O
investimento é de R$ 18 milhões e vai gerar cerca de 45 empregos diretos durante a safra
de soja, que começa daqui um mês. Diretamente, nas duas unidades da Producerta, serão
160 empregados. aen.pr.gov.br

PRODUCERTA AMPLIA ATIVIDADES EM NOVA BENEFICIADORA DE GRÃOS

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2022-01/informe_epidemiologico_21_01_2022.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Saude-confirma-mais-21943-casos-e-20-obitos-pela-Covid-19
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://diariodosudoeste.com.br/regiao/agricultores-do-sudoeste-recebem-incentivo-financeiro-e-auxilio-tecnico-para-melhorar-a-qualidade-de-vida/
https://umuaramanews.com.br/2022/01/20/prefeitura-municipal-de-goioere-atraves-do-secretario-chefe-de-gabinete-leva-demandas-municipais-aos-secretarios-do-estado/
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Secretaria-lanca-Caderno-com-analise-da-evolucao-do-Valor-Bruto-da-Producao
https://www.aen.pr.gov.br/Noticia/Pesquisadores-da-UEL-desenvolvem-vacina-pioneira-contra-toxoplasmose-suina
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Sericicultores-recebem-adubo-como-auxilio-emergencial-do-Estado
https://www.aen.pr.gov.br/Noticia/Com-Licenca-de-Operacao-do-IAT-empresa-gera-novos-empregos-em-Boa-Ventura-de-Sao-Roque

