
CORONAVÍRUS

  NÚMEROS DO PARANÁ:

         CONFIRMADOS: 2.372.304

         INTERNADOS: 91

         RECUPERADOS: 1.977.108

         ÓBITOS: 42.448
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Informe Epidemiológico da Sesa em
14/03 www.saude.pr.gov.br

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

RPC - O impacto do conflito entre

Rússia e Ucrânia na agricultura

paranaense é analisada pelo chefe

do Deral, Salatiel Turra. g1.globo.com 

RPC - Reportagem sobre a Rota do

Queijo tem participação do

secretário Norberto Ortigara.

g1.globo.com

JORNALE - Site fala da Mostra

IntegradoAgro, em Campo Mourão,

e entrevista o gerente regional do

IDR-Paraná, Jairo Martins de

Quadros. jornale.com.br

CANAL DO BOI - Reportagem sobre

o marco legal para investimento em

energias renováveis ouve o

coordenador do RenovaPR, Herlon

Goelzer de Almeida. sba1.com

   

O IDR-Paraná e representantes da Aopa (Associação

para o desenvolvimento da Agroecologia) assinaram

nesta segunda-feira (14) um termo de cooperação

técnica que vai levar assistência técnica a

agricultores orgânicos de Curitiba, Região

Metropolitana e Litoral. A intenção é certificar 150

produtores nos próximos cinco anos, além de

aumentar em 20% a oferta de produtos orgânicos

para a alimentação escolar. agricultura.pr.gov.br
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IDR-PARANÁ ANUNCIA COOPERAÇÃO TÉCNICA
COM PRODUTORES ORGÂNICOS DA RMC E LITORAL

FERTILIZANTE ECOLÓGICO DA UFPR PODE
REDUZIR DEPENDÊNCIA DE IMPORTAÇÃO
Uma técnica de produção de fertilizante ecológico à

base de casca de ovos, desenvolvida pelo

pesquisador Roger Borges na Universidade Federal

do Paraná (UFPR), poderá contribuir para a redução

da importação de adubos e fertilizantes químicos

pelo Brasil que, no ano passado, somou US$ 15,2

bilhões, um aumento de 90% em comparação a

2020.Além da casca de ovo, também há pesquisa

envolvendo o tratamento do amianto para obter

fertilizante ecológico. agenciabrasil.ebc.com.br
CANADÁ AUTORIZA INÍCIO DE COMPRA
DE CARNES SUÍNA E BOVINA DO BRASIL
O Canadá autorizou o início da importação de carne

bovina e suína in natura do Brasil. O anúncio foi

feito nesta segunda-feira (14) pela ministra da

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza

Cristina, que está em viagem ao país. Com isso, o

Brasil ultrapassou a marca de 200 novos mercados

externos para produtos agropecuários abertos desde

o início de 2019. A estimativa é de que seja possível

exportar em torno de US$ 150 milhões por ano.

agricultura.gov.br
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