
CORONAVÍRUS

  NÚMEROS DO PARANÁ:

         CONFIRMADOS: 2.449.287

         INTERNADOS: 30

         RECUPERADOS: 2.371.770

         ÓBITOS: 42.876

         VACINAS APLICADAS: 24.536.556
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LIDERANÇAS REFORÇAM A EXIGÊNCIA DE
ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO DE ANIMAIS

CBN LONDRINA -Emissora falou

sobre a campanha de atualização de

rebanhos com o gerente de Saúde

Animal da Adapar Rafael Dias.

cbnlondrina.com.br

JOVEN PAN - O secretário Norberto

Ortigara falou sobre a safra

paranaense. youtube.com

REVISTA GLOBO RURAL - Matéria

descreve os estragos que uma

tempestade causou em lavouras do

Paraná. O analista do Deral Edmar

Gervásio foi entrevistado. 

 revistagloborural.globo.com
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RELATÓRIO SEMANAL DE PLANTIO E COLHEITA

A obrigatoriedade da atualização cadastral de

rebanho foi reforçada na tarde desta segunda-feira

(02) pelas principais lideranças do setor

agropecuário do Paraná, durante evento online. A

campanha começou em 1.º de maio e se estenderá

até 30 de junho. Todos os detentores de animais de

interesse econômico precisam declarar o que

possuem em suas propriedades para que a Adapar

planeje as ações emergenciais. agricultura.pr.gov.br

O ministro da Agricultura, Marcos Montes, prevê uma

“luta difícil” para conseguir recursos ao Plano Safra

2022/23 e garantir maiores financiamentos e juros

abaixo de dois dígitos. O montante estimado para

fazer frente a demandas da agropecuária é de R$

300 bilhões. Ao mesmo tempo em que tem essa

missão interna, ele vai à Jordânia, Egito e Marrocos

para conseguir fertilizantes. moneytimes.com.br

Está disponível no site da Seab o relatório semanal de plantio e colheita, que mostra a

situação das lavouras de batata, café, feijão, milho, soja e trigo. agricultura.pr.gov.br

MINISTRO SAI EM BUSCA DE FERTILIZANTES E
TENTA R$ 300 BILHÕES PARA PLANO SAFRA

O Laboratório de Mecanização Agrícola da UEPG

criou, durante a pandemia, a Rede Anunciação de

Agroecologia, um projeto de compra coletiva. Com a

flexibilização, está sendo desenvolvida uma rede de

contato e uma associação com os consumidores e os

produtores, para que o consumo consciente

continue. De junho de 2020 até agora, a Rede de

Agroecologia contabilizou média de 65 encomendas

mensais no site do projeto. aen.pr.gov.br

REDE AJUDA VENDER PRODUTOS ORGÂNICOS
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