
CORONAVÍRUS

  NÚMEROS DO PARANÁ:

         CONFIRMADOS: 2.492.451 

         INTERNADOS: 30

         RECUPERADOS: 2.403.631 

         ÓBITOS: 42.994

         VACINAS APLICADAS: 24.957.822
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RURAL NEWS - Portal entrevistou
o chefe do núcleo de Cascavel,

Manoel Márcio Chaves, sobre as

principais culturas na região.

ruralnews.agr.br

FRISIA - Site da cooperativa fala da

feira e entrevista o secretário

Norberto Ortigara. youtube.com

RIC - O programa RIC Rural

mostrou o agromuseu, no espaço

da Expoingá, e conversou com

Juliana Cristina Bittencourt, do IDR-

Paraná. youtube.com.br

GLOBO RURAL - Reportagem

sobre perdas na soja ouve

secretário Norberto Ortigara

durante evento em Foz do Iguaçu.

revistagloborural.globo.com
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COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR
DE PALMEIRA CRESCE COM APOIO DA SEAB
A Cooperativa da Agricultura Familiar de Palmeira

recebeu oficialmente nesta quinta-feira (19) um

veículo e equipamentos para agilizar e ampliar a

comercialização. Os recursos foram viabilizados por

meio do programa Coopera Paraná, da Seab, que

destinou R$ 393.416,00 à entidade. O valor

possibilitou a aquisição de veículo de transporte (150

CV) com baú refrigerado (R$ 356.060,00), câmara fria

e freezer (R$ 37.356,00). agricultura.pr.gov.br
FRIO E GEADAS FRACAS NÃO CAUSARAM
PERDAS EXPRESSIVAS NA AGRICULTURA
A massa de ar polar que chegou ao Paraná nesta

semana provocou queda de temperatura e formação

de geadas fracas em algumas regiões, mas sem

registro de perdas expressivas em lavouras. O frio

pode até ser benéfico em alguns casos, como no

trigo, ajudando na aclimatação e estímulo ao

perfilhamento, além de controle natural de insetos.

O assunto é analisado no Boletim Semanal de

Conjuntura Agropecuária elaborado pelo Deral.

agricultura.pr.gov.br

Nota técnica do IDR-Paraná enfatiza a importância

de adotar boas práticas agronômicas na operação

de colheita do feijão segunda safra, que se

concentra neste período do ano. A maior

preocupação é com o uso de dessecantes e com a

qualidade do produto final. A dessecação

proporciona benefícios como a uniformidade de

maturação e a possibilidade de escalonar e até de

antecipar a colheita quando há previsão de chuvas.

idrparaná.pr.gov.br

IDR-PARANÁ FAZ RECOMENDAÇÃO SOBRE
BOAS PRÁTICAS NA COLHEITA DE FEIJÃO
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