
CORONAVÍRUS

  NÚMEROS DO PARANÁ:

         CONFIRMADOS: 2.510.873

         INTERNADOS: 30

         RECUPERADOS: 2.414.830

         ÓBITOS: 43.046

         VACINAS APLICADAS: 25.067.689
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REUTERS - O analista Edmar

Gervásio falou sobre as ocorrências

de geadas no Paraná. forbes.com.br

AGROMAIS - Gervásio também

falou sobre o assunto ao canal

Agromais, da Band. youtube.com

SISTEMA FAEP - O gerente de

saúde animal da Adapar, Rafael

Dias, falou sobre brucelose e

tuberculose ao podcast da Faep.

youtube.com

PREFEITURA DE CIANORTE -

Texto destaca criação do estatuto

de uma nova cooperativa e cita o

técnico do IDR-Paraná, Sidney

Ramos; o gerente regional Paulo

Preto e o chefe de núcleo Francisco

Cascardo. cianorte.pr.gov.br
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OFICINA MARCA INÍCIO DA II JORNADA
TECNOLÓGICA DA AGROECOLOGIA
A Unidade Mista de Pesquisa e Transferência de

Tecnologia (UMIPTT) e o Polo de Pesquisa e Inovação

de Pato Branco do IDR-Paraná estão realizando a II

Jornada Tecnológica da Agroecologia. A atividade é

dividida em três etapas e a primeira delas ocorreu no

dia 17 deste mês. A expectativa é de que as práticas

agroecológicas sejam adotadas por agricultores e

técnicos. idrparana.pr.gov.br

Está disponível no site da Secretaria o relatório

semanal de plantio e colheita, que mostra as

condições das lavouras de batata, café, cevada, feijão,

milho e trigo. agricultura.pr.gov.br

RELATÓRIO SEMANAL DE PLANTIO E COLHEITA

CENTRAL DE RECEBIMENTO DE ALIMENTOS
ATENDE FAMÍLIAS NO NOROESTE

O Sindicato da Indústria de Laticínios e Produtos

Derivados do Paraná (Sindileite) comemorou, na

segunda-feira (23), 90 anos de trabalho, em evento

na sede da Federação das Indústrias do Paraná

(Fiep). O vice-governador Darci Piana e o secretário

Norberto Ortigara, que participaram do evento,

destacaram a força da cadeia leiteira, que confere ao

Paraná o 2º lugar em produção. agricultura.pr.gov.br

GOVERNO PARTICIPA DAS COMEMORAÇÕES
DOS 90 ANOS DO SINDILEITE

Uma nova central de recebimento de alimentos está

colaborando com a melhoria da segurança

alimentar e nutricional de Tapejara. A construção foi

viabilizada por dois convênios entre a Secretaria de

Estado da Agricultura e do Abastecimento e a

Prefeitura, que totalizaram investimentos de quase

R$ 100 mil, sendo aproximadamente R$ 81 mil por

parte da Seab. agricultura.pr.gov.br

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2022-05/informe_epidemiologico_24_05_2022_0.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Saude-confirma-mais-3198-casos-e-14-obitos-pela-Covid-19-no-Parana
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Parana-registra-mais-8920-casos-e-37-obitos-pela-Covid-19
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https://forbes.com.br/forbesagro/2022/05/geadas-pontuais-voltam-a-areas-agricolas-do-brasil-risco-se-mantem-no-sabado/
https://www.youtube.com/watch?v=FZMP9Jd_d-w
https://www.youtube.com/watch?v=Wd3aTEpj8d8
https://cianorte.pr.gov.br/noticiasView/7432_Cooperativa-reune-produtores-familiares-dos-municipios-da-Amenorte-.html
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/exportacoes-do-agronegocio-em-abril-alcancam-us-14-86-bilhoes
https://www.idrparana.pr.gov.br/Noticia/Oficina-marca-inicio-da-II-Jornada-Tecnologica-da-Agroecologia
https://www.agricultura.pr.gov.br/system/files/publico/Safras/plantio_colheita.pdf
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Investimentos-no-Estado-sao-destacados-no-aniversario-de-90-anos-do-Sindileite
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Com-apoio-da-Seab-Central-de-Recebimento-de-Alimentos-atende-familias-no-Noroeste

