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  NÚMEROS DO PARANÁ:

         CONFIRMADOS: 2.427.473

         INTERNADOS: 30

         RECUPERADOS: 2.333.726

         ÓBITOS: 42.824

         VACINAS APLICADAS: 24.181.093
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registra reconhecimento a Alvorada
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avaliação da Mercosuper.
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PROGRAMA "CAPACITA MAIS" AMPLIA
ATENDIMENTO NA CEASA EM CURITIBA
A Superintendência Geral de Ação Solidária do
Paraná lançou, na Ceasa Curitiba, uma nova etapa do
projeto Capacita Mais Paraná. As primeiras ações
aconteceram em 2021. Na ocasião, o programa
Banco de Alimentos e o Departamento de Polícia
Penal promoveram curso para apenadas e apenados
que trabalham no local. Neste ano já foram
realizadas ações similares nas Ceasas de Londrina e
Maringá. Agora, o Capacita vai alcançar outras
entidades, organizações socioassistenciais e famílias
cadastradas na Ceasa. aen.pr.gov.br

O kiwi não é uma fruta acompanhada

sistematicamente nas estatísticas nacionais oficiais

de produção. Mas, de acordo com o Censo

Agropecuário 2017, do IBGE, que pela primeira vez

apresentou dados, o Paraná é detentor do maior

Valor Bruto de Produção (VBP) no País. A pesquisa

apontou que a fruta foi cultivada em 422 hectares de

296 estabelecimentos rurais e resultou em 5,6 mil

toneladas. O VBP atingiu R$ 12,9 milhões, dos quais o

Paraná respondeu por 49,6%. O Boletim Semanal de

Conjuntura Agropecuária analisa o assunto.

agricultura.pr.gov.br

CURSO ORIENTA SOBRE CULTURAS DE INVERNO
O IDR-Paraná e a Escola de Gestão do Paraná
ofertam o curso “Capacitação de técnicos para o
cultivo de cereais de inverno no Paraná”. A formação
é direcionada aos técnicos do instituto, servidores
das prefeituras municipais, profissionais da iniciativa
privada e estudantes de agronomia. As inscrições
vão até 29 de abril e o curso será nos dias 4, 5, 11 e 12
de maio, no período da tarde, transmitidas pelo
YouTube. idrparana.pr.gov.br
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