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GOVERNO DIVULGA EDITAL DO PROGRAMA
COMPRA DIRETA PARANÁ
O Governo do Estado publica nesta segunda-feira
(06) o Edital de Chamada Pública Eletrônica para
seleção e classificação de associações e cooperativas
da agricultura familiar para o programa Compra
Direta Paraná. Serão investidos R$ 40 milhões na
compra de alimentos para entrega direta a
entidades socioassistenciais. As cooperativas e
associações interessadas poderão apresentar
propostas a partir das 8 horas da quarta-feira (08)
até 17 horas de 20 de junho agricultura.pr.gov.br

CORONAVÍRUS
NÚMEROS DO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 2.539.349
INTERNADOS: 30
RECUPERADOS: 2.419.860
ÓBITOS: 43.163
VACINAS APLICADAS: 25.241.583

IVAIPORÃ LANÇA POLO DE INOVAÇÃO AGROTECH Informe Epidemiológico da Sesa em

O município de Ivaiporã lançou nesta segunda-feira 06/06 www.saude.pr.gov.br
o projeto Polo Agrotech – Incubadora Tecnológica,
NA MÍDIA
com vistas a desenvolver soluções inovadoras para o
agronegócio e atrair empresas e investidores que
RPC - O Caminhos do Campo falou
criem um ambiente de alta tecnologia na região. A
sobre as estimativas para a safrinha
iniciativa tem apoio do Governo do Estado, por meio de milho com entrevista do analista
do Deral Edmar Gervásio.
da Superintendência Geral de Inovação (SGI) e do
globoplay.globo.com
Tecpar, além de participação da Associação
Brasileira de Internet das Coisas (Abinc) e a Agência
RPC - Em matéria sobre a produção
Nacional de Comércio Exterior e Investimento da
de figo, o mesmo programa ouviu o
Coreia do Sul (Kotra). agricultura.pr.gov.br

engenheiro agrônomo do Deral
IDR-PARANÁ INCENTIVA PESQUISAS SOBRE
AGRO SUSTENTÁVEL E PROTEÇÃO AMBIENTAL Paulo Andrade. globoplay.globo.com

Sustentabilidade é um dos temas dessa geração e
tarefa urgente para diversos segmentos da
sociedade. Na agropecuária o tema é recorrente e
tem mobilizado esforços do Governo do Estado,
produtores, lideranças e profissionais do setor. Os
profissionais do IDR-Paraná, que atuam em campo
ao lado dos agricultores, têm trabalhado para
manter a produtividade utilizando os recursos
naturais de modo responsável. idrparana.pr.gov.br
@seabparana

seabpr

FOLHA DE LONDRINA - O analista

Edmar Gervásio também falou ao
jornal sobre a produção de milho.
folhadelondrina.com.br
O PARANÁ - O chefe do Deral

Marcelo Garrido falou dos impactos
do clima em lavouras do Oeste.

oparana.com.br
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