
CORONAVÍRUS

  NÚMEROS DO PARANÁ:

         CONFIRMADOS: 2.221.677

         INTERNADOS: 170

         RECUPERADOS: 1.751.101

         ÓBITOS: 41.650

         VACINAS APLICADAS: 21.164.935

Informe Epidemiológico da Sesa em
16/02 www.saude.pr.gov.br

   

A Seab, em conjunto com a Faep, Fetaep e Ocepar,

encaminhou nesta quarta-feira (16) documento para

o Ministério da Agricultura, com vistas a contribuir

para a construção do Plano Safra 2022/23. A

proposta é que sejam liberados R$ 333,8 bilhões

para todo o País. No período 2021/22, foram R$ 251,2

bilhões. Entre outros itens, o documento propõe

manutenção das taxas de juros, aumento de

recursos para equalização, R$ 1,5 bilhão para seguro

rural e R$ 500 mil por produtor e safra no Proagro.

agricultura.pr.gov.br 

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

O FAROL - Jornal registra visita do
responsável pelo IDR-Paraná em
Itaipulândia, Fabio Pereira Macorim,

a autoridades municipais,
jornalofarol.com.br

FOLHA DE LONDRINA - Jornal fala
sobre nova cultivar de maracujá e
entrevista o gerente de pesquisa do
IDR-Paraná, Pedro Antonio Martins
Auler. folhadelondrina.com.br

TAROBÁ - Emissora fala sobre
produção de cuca na cozinha
criativa e entrevista Marina Ransolin,

do IDR-Paraná. tarobanews.com 

TRIBUNA DO INTERIOR - Jornal
registra a entrega de adubo para
sericicultores de Luiziana e conversa
com a agrônoma Laura Helena
Goulart da Silva e o gerente do IDR-

Paraná regional, Jairo de Quadros.
tribunadointerior.com.br
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PARTICIPAÇÃO DO TRANSPORTE DE MERCADORIAS
POR TREM CRESCE 63% NOS PORTOS DO PARANÁ
A participação do modal ferroviário no transporte de

cargas pelos portos do Paraná foi maior no último

mês de janeiro. Em comparação ao mesmo período

ano passado, o aumento foi de 63%. No primeiro

mês deste ano, 569.559 toneladas chegaram ou

saíram em vagões. O volume equivale a 13,7% do

total movimentado. Em janeiro de 2021, 301.434

toneladas – o corresponde a 8,4% do total – foram

transportadas pelos trilhos. aen.pr.gov.br

PARANÁ APRESENTA PROPOSTAS PARA
ELABORAÇÃO DO PLANO SAFRA 22/23

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2022-02/informe_epidemiologico_16_02_2022.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Mais-156-mil-casos-e-48-obitos-sao-confirmados-pela-Covid-19-no-Parana
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Boletim-da-Covid-19-confirma-mais-16402-novos-casos-e-52-obitos-pela-doenca
https://www.aen.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2022-02/proposta_plano_safra_2022-23.pdf
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Parana-apresenta-sugestoes-ao-governo-federal-para-ampliar-Plano-Safra-202223
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
http://www.jornalofarol.com.br/ver-noticia.asp?codigo=43339
https://www.folhadelondrina.com.br/folha-rural/idr-parana-apresenta-nova-cultivar-de-maracuja-o-luz-da-manha-3164815e.html
https://tarobanews.com/noticias/cidade/idr-pr-promove-producao-de-cuca-em-sua-cozinha-criativa-no-show-rural-eL97V.html
https://tarobanews.com/noticias/cidade/idr-pr-promove-producao-de-cuca-em-sua-cozinha-criativa-no-show-rural-eL97V.html
https://www.tribunadointerior.com.br/regiao/idr-emater-faz-entrega-de-adubo-a-sericicultores-de-luiziana/
https://www.aen.pr.gov.br/Noticia/Participacao-do-transporte-de-mercadorias-por-trem-cresce-63-nos-portos-do-Parana

