
CORONAVÍRUS

  NÚMEROS DO PARANÁ:

         CONFIRMADOS: 2.604.971

         INTERNADOS: 30

         RECUPERADOS: 2.470.804

         ÓBITOS: 43.467 

         VACINAS APLICADAS: 26.034.200

Informe Epidemiológico da Sesa em
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FOLHA DE LONDRINA -
Reportagem sobre o Renda
Agricultor Familiar cita Ivete Stoski e
Daniele Martin Sandri, do IDR-

Paraná. folhadelondrina.com.br

TRIBUNA DO NORTE - Reunião do
RenovaPR em Ivaiporã tem presença
de Paulo Eduardo Sipoli Pereira, do
IDR-Paraná. tnonline.com.br

CANAL RURAL- Herlon de Almeida
fala do RenovaPR, que coordena no
Estado. canalrural.com.br
 

JB LITORAL - Evento em Guaratuba
com presença do secretário
Norberto Ortigara é registrado.

jblitoral.com.br

TERRAVIVA - Ortigara fala sobre as
expectativas para o Plano Safra.

youtube.com.br
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Está disponível no site da Secretaria o relatório

semanal com análise das condições de tempo e

cultivo das principais culturas deste período no

Paraná, dividido por regiões. agricultura.pr.gov.br

PARANÁ INICIA PLANO DE AÇÃO PARA
REDUZIR EMISSÃO DE CARBONO NO AGRO
O Paraná está entre os sete estados brasileiros que

já oficializaram a criação de um grupo gestor para

trabalhar na elaboração e aplicação do Plano de

Adaptação à Mudança do Clima e Baixa Emissão de

Carbono na Agropecuária (ABC+), do Ministério da

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).  A 1ª

reunião do grupo aconteceu na segunda-feira (27),

na sede da Seab. agricultura.pr.gov.br

EXPOTÉCNICA DISCUTE SUSTENTABILIDADE
E INOVAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE GRÃOS 
Um dos maiores eventos agropecuários realizados

em uma propriedade rural do Estado, a 27.ª

Expotécnica de Sabáudia será entre os dias 13 e 15 de

julho. Os visitantes conhecerão tecnologias de áreas

como grãos, manejo do solo e da água, inovações no

agronegócio, energias renováveis e silagem. Haverá

também feira da agroindústria e exposição de

máquinas e equipamentos. idrparana.pr.gov.br

RELATÓRIO SEMANAL DE PLANTIO E COLHEITA

AGRICULTORES CONQUISTAM CERTIFICAÇÃO
PARA A PRODUÇÃO ORGÂNICA EM IVAÍ
A agropecuária é a principal atividade econômica

de Ivaí, nos Campos Gerais. Há cerca de dois anos, o

cultivo sem agrotóxico aportou na região e duas

propriedades já conquistaram a certificação para

produzir olerícolas orgânicas. com apoio do IDR-

Paraná. Os produtores estão otimistas, não só por se

livrarem do contato com os defensivos, mas pela

conquista de novos mercados. idrparana.pr.gov.br

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2022-06/informe_epidemiologico_27_06_2022.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2022-06/informe_epidemiologico_28_06_2022.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Saude-registra-mais-1682-casos-e-um-obito-pela-Covid-19
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Boletim-da-Covid-19-confirma-mais-3783-casos-e-52-obitos-pela-doenca-no-Estado
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.folhadelondrina.com.br/folha-rural/em-7-anos-programa-libera-r-19-mi-para-agricultores-familiares-3207427e.html
https://tnonline.uol.com.br/noticias/vale-do-ivai/agricultores-de-ivaipora-conhecem-as-vantagens-das-energias-renovaveis-657324?d=1
https://www.canalrural.com.br/alianca-da-soja/geracao-energia-propria-campo-agro-retorno-investimento/
https://jblitoral.com.br/estradas-rurais-de-guaratuba-serao-pavimentadas-para-facilitar-transporte-de-produtos-agricolas/
https://www.youtube.com/watch?v=L43ACVBEOH8
https://www.agricultura.pr.gov.br/system/files/publico/Safras/plantio_colheita.pdf
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Parana-inicia-debate-e-elaboracao-do-Plano-de-Acao-para-reduzir-emissoes-de-carbono-na
https://www.idrparana.pr.gov.br/Noticia/IDR-Parana-prepara-27a-edicao-da-Expotecnica-Sabaudia
https://www.idrparana.pr.gov.br/Noticia/Agricultores-conquistam-certificacao-para-producao-organica

