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  NÚMEROS DO PARANÁ:

         CONFIRMADOS: 2.402.205

         INTERNADOS: 58

         RECUPERADOS: 2.173.502

         ÓBITOS: 42.690

         VACINAS APLICADAS: 23.327.129
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DIÁRIO DO SUDOESTE - A chefe do

núcleo regional da Seab em Pato

Branco, Leunira Tesser, e o gerente

regional da Adapar, Pedro Castro

Tondo, falaram sobre a possível

reativação de um conselho de

sanidade agropecuária.

diariodosudoeste.com.br

SOU AGRO - O fiscal de Mercado da

Ceasa Matheus Luiz Pongan explica

as causas das oscilações de preço de

legumes e verduras. souagro.net

  

Em 2021, o percentual de produtos de base

agroecológica e orgânicos na alimentação escolar do

Paraná foi de 10,5%, ou 10.591.493 quilos de

alimentos. Segundo o Fundepar, cerca de um milhão

de alunos se beneficiaram. No Estado, somente a

agricultura familiar fornece esse tipo de produto às

escolas. A estimativa é que pelo menos 18 mil

famílias estão envolvidas diretamente na produção e

entrega dos orgânicos para o Programa Estadual de

Alimentação Escolar. Para este ano há expectativa

de alcançar 20% de alimentos orgânicos e de base

agroecológica. agricultura.pr.gov.br
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COMITÊ ACOMPANHA INTRODUÇÃO DE
ORGÂNICOS NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

SÉRIE "ORGÂNICOS NO PR" LANÇA PODCAST
O podcast do IDR-Paraná, em parceria com a Seab,

publicou o primeiro episódio da série de entrevistas

sobre orgânicos, com André Miguel, coordenador

estadual de Agroecologia. 

O Paraná e o Canadá caminham para estreitar ainda

mais as relações comerciais. Um novo passo foi dado

nesta quarta-feira (30) com a embaixadora do

Canadá no Brasil, Jennifer May, no Palácio Iguaçu,

em sua primeira visita ao Estado. Ela foi recebida por

autoridades tendo à frente o governador Carlos

Massa Ratinho Junior. O Estado e o país já são

parceiros em várias áreas. agricultura.pr.gov.br

PARANÁ E CANADÁ CONFIRMAM INTERESSE
EM EXPANDIR PARCERIAS NA AGRICULTURA 

A Fazendinha, espaço destinado ao agronegócio paranaense na ExpoLondrina 2022,

terá área de 11 mil metros quadrados e contará com uma equipe de técnicos,

pesquisadores e professores para levar orientações e opções tecnológicas que possam

melhorar a vida no campo. O local e as atividades são organizados pelo IDR-Paraná, em

parceria com a Seab, UEL e Sociedade Rural do Paraná. idrparana.pr.gov.br

FAZENDINHA É LOCAL DE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS NA EXPOLONDRINA 2022
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