
CORONAVÍRUS

  NÚMEROS DO PARANÁ*:

         CONFIRMADOS: 1.987.643

         INTERNADOS: 165

         RECUPERADOS: 1.588.228

         ÓBITOS: 41.056

         VACINAS APLICADAS: 19.965.261

Informe Epidemiológico da Sesa em
01/02 www.saude.pr.gov.br

NO SHOW RURAL, COPEL APRESENTA PACOTE
DE R$ 1,6 BILHÃO EM INVESTIMENTOS EM 2022

Está disponível no site da Seab o relatório semanal

do plantio e da colheita no Paraná, que mostra a

evolução das lavouras de batata, feijão, milho e soja.

agricultura.pr.gov.br

  

Instagram:@seabparana  Facebook.com/seabpr   Contato: imprensa@seab.pr.gov.br 

NOTÍCIAS AGRÍCOLAS - O
agrônomo do Deral Carlos Hugo

Godinho falou sobre o impacto da

falta de chuva na safra do  Paraná.

noticiasagricolas.com.br

CANAL AGRO - Site ligado ao

Estadão cita o secretário Norberto

Ortigara em reportagem que mostra

os efeitos das condições climáticas

na safra de grãos.

summitagro.estadao.com.br

PREFEITURA DE PIRAQUARA - Site
destacou a participação do chefe do

núcleo regional em Curitiba, João

Almeida, em reunião para discutir

projetos de desenvolvimento da

agricultura local. piraquara.pr.gov.br
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Um grupo de famílias do assentamento Claudete

Vive, de Boa Ventura de São Roque, recebeu

sementes certificadas de feijão para o plantio em

suas propriedades. A entrega do insumo foi feita em

dezembro e foi a primeira vez que os agricultores

tiveram acesso a sementes melhoradas. O projeto é

uma iniciativa da Prefeitura de Boa Ventura de São

Roque e do IDR-Paraná. idrparana.pr.gov.br

ESTADO ENTREGA SEMENTES CERTIFICADAS
DE FEIJÃO PRETO A ASSENTAMENTO RURAL 

 

RELATÓRIO SEMANAL DE PLANTIO E COLHEITA

O estande da Copel no 34ª Show Rural Coopavel, que

acontece de 7 a 11 de fevereiro, terá informações

sobre os programas do pacote de R$ 1,634 bilhão em

investimentos previstos para o ano, que incluem 19

subestações, o programa Rede Elétrica Inteligente e

o Paraná Trifásico, que vai modernizar 25 mil

quilômetros de redes de distribuição rural.

aen.pr.gov.br

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2022-02/informe_epidemiologico_01_02_2022.pdf
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https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Sesa-confirma-mais-24276-casos-e-42-obitos-pela-Covid-19
https://www.agricultura.pr.gov.br/system/files/publico/Safras/plantio_colheita.pdf
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
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https://www.noticiasagricolas.com.br/videos/milho/308262-falta-de-chuva-tira-producao-da-1a-safra-de-milho-no-parana-e-impede-avanco-do-plantio-da-safrinha.html#.Yfl0iurMIdU
https://summitagro.estadao.com.br/noticias-do-campo/clima-instabilidade-das-chuvas-causa-problemas-de-norte-a-sul/
https://piraquara.pr.gov.br/Projetos-para-agricultura-de-Piraquara-foram-discutidos-com-o-Chefe-do-Nucleo-Regional-da--4-13557.shtml
https://www.idrparana.pr.gov.br/Noticia/Agricultores-de-assentamento-rural-recebem-sementes-certificadas-de-feijao-preto
https://www.aen.pr.gov.br/Noticia/No-Show-Rural-Copel-apresenta-pacote-de-R-16-bilhao-em-investimentos-para-2022

