
CORONAVÍRUS

  NÚMEROS DO PARANÁ:

         CONFIRMADOS: 2.246.798

         INTERNADOS: 185

         RECUPERADOS: 1.772.269

         ÓBITOS: 41.769

         VACINAS APLICADAS: 21.360.119

Informe Epidemiológico da Sesa em
18/02 www.saude.pr.gov.br

   

Com clima favorável, a produção de cogumelos

chegou a Tijucas do Sul, na Região Metropolitana de

Curitiba, há 25 anos e se fortaleceu. Hoje, mais de

quarenta agricultores se dedicam à cultura. Além da

produção in natura, pequenas indústrias estão

fazendo a conserva de cogumelo para atender o

mercado, que está aquecido. É uma atividade que

exige conhecimento e investimento do produtor,

além de organização para chegar aos consumidores.

idrparana.pr.gov.br

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

SUINOCULTURA INDUSTRIAL -
Evento da AveSui é tema de
reportagem com participação do
secretário Norberto Ortigara.

suinoculturaindustrial.com.br

TRIBUNA DO INTERIOR - Jornal
fala da colheita de soja na área da
Comcam e entrevista o técnico do
Deral em Campo Mourão Paulo
Soares Borges.
tribunadointerior.com.br

TV PARANÁ TURISMO -
Reportagem trata de investimento
da Copel na agropecuária e
entrevista o secretário Norberto
Ortigara. youtube.prturismo

REUTERS - O economista Marcelo
Garrido e o analista Edmar Gervásio,

do Deral, são citados em matéria
sobre o andamento da safra no
Paraná. istoedinheiro.com.br
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PRODUÇÃO DE COGUMELOS ESTÁ
FORTALECIDA EM TIJUCAS DO SUL

INCLUSÃO PRODUTIVA AJUDA MULHERES DE
RONCADOR A EXERCER A ARTE DA COSTURA
O projeto Inclusão Produtiva Solidária, parte do

Programa Nossa Gente Paraná, está beneficiando

um grupo de 24 mulheres em Roncador. Moradoras

do distrito Alto São João, elas conseguiram recursos

para a compra de máquinas de costura e

aviamentos e montaram um grupo para executar

serviços de costura terceirizados. As famílias

beneficiárias do projeto receberam um recurso

financeiro no valor total de R$ 36.000 para a

execução da proposta. idrparana.pr.gov.br

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2022-02/informe_epidemiologico_18_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/Saude-confirma-mais-13979-casos-e-83-obitos-pela-Covid-19
https://www.idrparana.pr.gov.br/Noticia/Tijucas-do-Sul-e-destaque-na-producao-de-champignon
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.suinoculturaindustrial.com.br/imprensa/avesui-entra-para-agenda-oficial-de-feiras-do-ministerio-da-agricultura/20220214-165241-V508
https://www.tribunadointerior.com.br/campo-mourao/colheita-da-soja-atinge-19-da-area-na-comcam-produtor-de-araruna-colheu-so-13-sacas-por-alqueire/
https://www.youtube.com/watch?v=2D7Vx3bmOuI
https://www.istoedinheiro.com.br/colheita-de-soja-atinge-4/
https://www.idrparana.pr.gov.br/Noticia/Projeto-Inclusao-Produtiva-Solidaria-inicia-atividades-para-grupo-de-mulheres

