
CORONAVÍRUS

  NÚMEROS DO PARANÁ:

         CONFIRMADOS: 2.522.675

         INTERNADOS: 30

         RECUPERADOS: 2.410.595

         ÓBITOS: 43.114

         VACINAS APLICADAS: 25.241.583
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FAEP - Reportagem fala sobre

combate a brucelose e tuberculose
com entrevista de Rafael Gonçalves
Dias, da Adapar. sistemafaep.org.br

RIC RURAL - O uso de pó de rocha

como fertilizante é assunto de
reportagem com participação de
Eduardo Alduchin dos Santos,
coordenador de fruticultura do IDR-

Paraná. youtube.com

RIC RURAL - Reportagem sobre

piscicultura tem entrevista de Paulo
Oliva, técnico do Deral. youtube.com

SBT - O programa SBT Paraná fala do

primeiro ano da certificação de livre
de febre aftosa sem vacinação com
participação do secretário Norberto
Ortigara .A partir de 19m57.

youtube.com
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A pecuária leiteira do Paraná pode alcançar novos

mercados a partir da tecnologia, planejamento e

sanidade. A afirmação é do secretário Norberto

Ortigara durante evento alusivo ao Dia Mundial do

Leite, em Marechal Cândido Rondon. O encontro foi

promovido pela Frimesa Cooperativa Central em

parceria com o jornal O Presente Rural, para discutir

os desafios e oportunidades do mercado de lácteos.

agricultura.pr.gov.br

PR PODE AMPLIAR MERCADO DE LEITE COM
TECNOLOGIA, PLANEJAMENTO E SANIDADE

O Renda Agricultor Familiar foi selecionado entre os

40 projetos finalistas do Prêmio Estratégia ODS Brasil

2022. O programa promove inclusão social para as

famílias de trabalhadores rurais em maior situação

de vulnerabilidade social. A premiação visa

reconhecer boas práticas elaboradas e realizadas nos

mais diversos setores da sociedade. aen.pr.gov.br

PROGRAMA RENDA AGRICULTOR FAMILIAR
É FINALISTA DO PRÊMIO ESTRATÉGIA ODS

Cerca de 250 produtores, técnicos e lideranças de 19
municípios participaram do Segundo Dia de Campo
do Projeto Mandioca Renda, em Janiópolis. O objetivo
foi divulgar cultivares de mandioca e avaliar o
desempenho na região. Os pesquisadores também
abordaram temas comofertilidade, correção do solo e
adubação da cultura da mandioca.

idrparana.pr.gov.br

DIA DE CAMPO DIVULGA CULTIVARES DE MANDIOCA

Os mais de 1 milhão de alunos da rede estadual de
ensino vão receber, agora, três refeições por dia nas
escolas. A ampliação do programa Mais Merenda vai
abranger todos os 2.109 colégios da rede estadual. Os
diretores farão as compras nos mercados, mercearias,
panificadoras e cooperativas de agricultores próximos
de sua unidade. aen.pr.gov.br

ALUNOS RECEBERÃO TRÊS REFEIÇÕES AO DIA

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2022-05/informe_epidemiologico_31_05_2022.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2022-06/informe_epidemiologico_01_06_2022.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/Sesa-divulga-4512-casos-e-15-obitos-pela-Covid-19-no-Parana
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.sistemafaep.org.br/tuberculose-e-brucelose-sao-novo-desafio-para-sanidade-do-parana/
https://www.youtube.com/watch?v=cFVvaj8Ibkg
https://www.youtube.com/watch?v=-YP-J5BEXtM
https://www.redemassa.com.br/sbt-parana/sbt-parana-edicao-completa-31-05-2022/
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Parana-pode-ampliar-mercado-de-leite-com-tecnologia-planejamento-e-sanidade
https://www.aen.pr.gov.br/Noticia/Programa-Renda-Agricultor-Familiar-esta-entre-finalistas-do-Premio-Estrategia-ODS-Brasil
https://www.idrparana.pr.gov.br/Noticia/Dia-de-Campo-do-Projeto-Mandioca-Renda-mostra-resultados-de-cultivares
https://www.aen.pr.gov.br/Noticia/Governador-anuncia-tres-refeicoes-por-dia-em-todos-os-colegios-da-rede-estadual

