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ESTADO PAVIMENTA ESTRADA ENTRE NOVA
ALIANÇA DO IVAÍ E PARAÍSO DO NORTE

Após anos de espera, a estrada rural que liga Nova
Aliança do Ivaí e Paraíso do Norte receberá
pavimentação com blocos sextavados, por meio de
uma parceria entre o Governo do Estado e as
prefeituras. A cerimônia que marcou a assinatura
dos convênios aconteceu nesta terça-feira (31) em
Nova Aliança do Ivaí. Para pavimentar os nove
quilômetros o Estado investirá R$ 7,7 milhões e as
prefeituras, R$ 1,3 milhão. agricultura.pr.gov.br

RESPONSÁVEL POR UM QUARTO DA PRODUÇÃO
NACIONAL, PR AVANÇA NA COLHEITA DE FEIJÃO

Os produtores de feijão no Paraná conseguiram
avançar de forma satisfatória na colheita da atual
safra durante a última semana, retirando da terra
produto de boa qualidade, mas a ocorrência de
chuvas desde o domingo trouxe preocupação. O
assunto é analisado pelo Deral no Boletim Semanal
de Conjuntura Agropecuária referente ao período de
27 de maio a 2 de junho. agricultura.pr.gov.br

CORONAVÍRUS
NÚMEROS DO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 2.526.889
INTERNADOS: 30
RECUPERADOS: 2.413.132
ÓBITOS: 43.131
VACINAS APLICADAS: 25.241.583
Informe Epidemiológico da Sesa em
02/06 www.saude.pr.gov.br

NA MÍDIA

RIC - Programa RIC Notícias falou
sobre o primeiro ano da certificação
de livre de febre aftosa sem
vacinação com participação do
PARCERIA BUSCA DESENVOLVER BIOFUNGICIDA secretário Norberto Ortigara .A partir
de 10m56. youtube.com

As universidades estaduais do Norte do Paraná (UENP) e
de Londrina (UEL) firmaram termo de cooperação com a
empresa paulista Leaf Agrociência, que atua no ramo de
comercialização de insumos agropecuários e fabricação
de defensivos agrícolas e adubos orgânicos enriquecidos
com nutrientes minerais. O objetivo é desenvolver um
biofungicida microbiano, tipo de pesticida que utiliza
microrganismos para prevenir pragas e doenças em
plantações. aen.pr.gov.br

100 FRONTEIRAS - Site fala da
abertura de armazém da agricultura
familiar em São Miguel do Iguaçu e
cita a presença de Alcedir Biesdorf,
do IDR-Paraná. 100fronteiras.com

CANAL RURAL - Eduardo Henrique
Lima Mazzuchelli, do IDR-Paraná, fala
VIVEIRO DE MUDAS DE PATO BRANCO RECEBE MELHORIAS sobre técnicas biológicas na soja.
canalrural.com.br
O Viveiro Florestal do IAT, em Pato Branco, será o

primeiro dos 19 que existem a receber ações de
melhoria pelo “Apoie um Viveiro”. A ação busca
fortalecer a produção de espécies nativas e de
ameaçadas de extinção, além de promover educação
ambiental. aen.pr.gov.br
@seabparana

seabpr

JOVEM PAN - O secretário Norberto
Ortigara comenta a última estimativa
de safra divulgada pelo Deral.
youtube.com
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