
CORONAVÍRUS

  NÚMEROS DO PARANÁ:

         CONFIRMADOS: 2.512.850

         INTERNADOS: 30

         RECUPERADOS: 2.403.983

         ÓBITOS: 43.083

         VACINAS APLICADAS: 25.205.189
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TRIBUNA DO NORTE - Jornal fala
de reunião com presença do
economista Paulo Sergio Franzini
para definir Apucarana como sede
do concurso do café.

tnonline.com.br

RÁDIO AMPÉRE - O coordenador

do Revitis, Ronei Andretta, falou
sobre o programa. facebook.com

TV PARANÁ TURISMO - Matéria do

Agrotur sobre produção orgânica no
Paraná entrevista o engenheiro
agrônomo do IDR-Paraná Julio
Bittencourt Silva. youtube.com

CBN LONDRINA - Emissora

destacou a venda de terreno do IDR-

Paraná e cita o diretor de negócios
da instituição, Altair Sebastião
Dorigo. cbnlondrina.com.br
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O Estado, por meio da Adapar, está estruturando e

fortalecendo o Programa de Molusco Bivalves

Seguros, que inclui as ostras produzidas no Litoral,

particularmente nas baías de Paranaguá, Guaratuba

e Guaraqueçaba. O objetivo é garantir a boa

qualidade higiênica e sanitária da produção e ajudar

os produtores paranaenses a conseguir certificações

que possibilitem oferecer um alimento cada vez

mais seguro e ampliar a abrangência do mercado

para outros estados. agricultura.pr.gov.br

COM A AMPLIAÇÃO DO MONITORAMENTO,
ESTADO FORTALECE PRODUÇÃO DE OSTRAS 

PRODUTORES DE UVA AMPLIAM PARREIRAIS
COM ASSISTÊNCIA E APOIO DO ESTADO
Assistência técnica e ações do programa de

Revitalização da Viticultura Paranaense (Revitis)

estão ajudando a impulsionar a produção de uvas no

Sudoeste. Na região, sete municípios já foram

beneficiados pelo Revitis, totalizando um

investimento de R$ 2 milhões, com recursos da Seab

e contrapartida das prefeituras. Na semana passada,

um seminário em Ampére mostrou como os

agricultores podem ter parreirais mais produtivos,

melhorando a renda da propriedade. aen.pr.gov.br
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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/Sesa-divulga-mais-1167-casos-e-nenhum-obito-pela-Covid-19-no-Parana
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https://tnonline.uol.com.br/noticias/apucarana/cafe-qualidade-parana-2022-apucarana-sediara-premiacao-646635?d=1
https://www.facebook.com/radioampeream1460/videos/417539736896674/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&ref=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=vDk1AcC1sbI
https://cbnlondrina.com.br/materias/idr-coloca-a-venda-terreno-avaliado-em-r-87-milhoes-na-zona-sul-de-londrina
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Com-ampliacao-do-monitoramento-Estado-fortalece-producao-de-ostras-no-Litoral
https://www.aen.pr.gov.br/Noticia/Produtores-de-uva-do-Sudoeste-ampliam-parreirais-com-assistencia-e-apoio-do-Estado

