
CORONAVÍRUS

  NÚMEROS DO PARANÁ:

         CONFIRMADOS: 2.354.790

         INTERNADOS: 129 

         RECUPERADOS: 1.909.282

         ÓBITOS: 42.313

         VACINAS APLICADAS: 22.229.180

Informe Epidemiológico da Sesa em
08/03 www.saude.pr.gov.br

@seabparana                seabpr            Contato: imprensa@seab.pr.gov.br

FAEP - O coordenador do Programa

RenovaPR, Herlon Goelzer de
Almeida, fala sobre novidades no
setor. sistemafaep.org.br

RPC - Paulo Ricardo da Nova, diretor

da Ceasa, falou sobre o preço dos
hortifruti ao Caminhos do Campo.

g1.globo.com

FOLHA DE LONDRINA -
Reportagem sobre as exportações
paranaenses de frango cita o analista
do Deral Roberto Carlos de Andrade.

folhadelondrina.com.br

PARANÁ CENTRO - Jornal ouve
lideranças regionais sobre a
importância do Dia da Mulher. Entre
elas, está a chefe do núcleo regional
de Ivaiporã, Vitoria Holzmann.

jornal.paranacentro.com,br

   

No Paraná, o café tem um aroma a mais: é uma

história feminina e do grupo Mulheres do Café. Com

foco nos cafés especiais, o projeto, nascido no Norte

Pioneiro, reúne cafeicultoras para transferência de

tecnologias e informações com a intenção de

aumentar a qualidade, agregar valor à produção e

valorizar o trabalho feminino na agricultura. Além do

Norte Pioneiro, o projeto, criado em 2013, já está

presente no Vale do Ivaí e no Oeste do Estado, e

deve se expandir. agricultura.pr.gov.br
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MULHERES ASSUMEM A PRODUÇÃO E 
TORNAM CAFÉ PARANAENSE ESPECIAL

Está disponível no site da Seab o relatório de plantio

e colheita, que mostra a evolução nas lavouras de

batata, feijão, milho e soja. agricultura.pr.gov.br

RELATÓRIO SEMANAL DE PLANTIO E COLHEITA

PORTO BATE RECORDES EM FEVEREIRO
Fevereiro fechou com dois recordes na movimentação

portuária do Paraná. Tanto no acumulado do primeiro

bimestre quanto no volume mensal, os percentuais

superaram as expectativas com, respectivamente, 27%

e 39% de alta, em comparação com 2021. Foram 5

milhões de toneladas no mês e 9,2 milhões no

bimestre. aen.pr.gov.br
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https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Sesa-confirma-mais-93-mil-casos-e-36-mortes-em-decorrencia-da-Covid-19-no-Parana
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Boletim-da-Covid-19-confirma-mais-7684-novos-casos-e-49-obitos-pela-doenca
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.sistemafaep.org.br/podcast-78-geracao-de-energia-na-propriedade/
https://g1.globo.com/pr/parana/caminhos-do-campo/noticia/2022/03/06/estiagem-e-alta-no-preco-de-insumos-afetam-produtores-de-batata-e-maca-no-parana.ghtml
https://www.folhadelondrina.com.br/folha-rural/parana-faturou-22-mais-com-exportacoes-de-frango-em-2021-3178627e.html
https://jornal.paranacentro.com.br/noticia/37408/liderancas-falam-sobre-dia-internacional-da-mulher
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Mulheres-garantem-renda-e-se-destacam-com-producao-de-cafe-especial-no-Parana
https://www.agricultura.pr.gov.br/system/files/publico/Safras/plantio_colheita.pdf
https://www.aen.pr.gov.br/Noticia/Portos-batem-novos-recordes-em-fevereiro-com-aumento-da-movimentacao-mensal-e-bimestral

