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MANEJO ADEQUADO, INFRAESTRUTURA E
TECNOLOGIA FORTALECEM FRUTICULTURA
O Dia de Campo da Banana, realizado nesta quintafeira (23) em Guaratuba, reuniu agricultores,
associações, técnicos e lideranças para discutir, com
atividades práticas e palestras, caminhos para o
desenvolvimento da fruticultura. Foram
apresentadas ações do Sistema Estadual da
Agricultura para fortalecer o setor, como
investimentos em infraestrutura, cooperativismo,
pesquisa e extensão rural. agricultura.pr.gov.br

CORONAVÍRUS
NÚMEROS DO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 2.589.301
INTERNADOS: 30
RECUPERADOS: 2.456.985
ÓBITOS: 43.356
VACINAS APLICADAS: 25.904.993

BOLETIM ANALISA REFLEXOS DOS CUSTOS DE
PRODUÇÃO E DO CLIMA NO PREÇO DO LEITE Informe Epidemiológico da Sesa em
Os preços dos produtos lácteos tiveram aumento de
33% para o consumidor paranaense entre maio de
2021 e maio de 2022, enquanto para o produtor a
alta foi de 25%. O Boletim de Conjuntura
Agropecuária apresenta as causas que, em parte, se
relacionam à escalada nos custos de produção, com
encarecimento da dieta e dos combustíveis. Mas
também tem a ver com o inverno e entressafra de
pastagens. agricultura.pr.gov.br
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NA MÍDIA
PASTO EXTRAORDINÁRIO - O
economista do Deral Francisco
Simioni apresenta dicas para tornar
uma fazenda mais produtiva e
lucrativa. pastoextraordinario.com.br

JORNAL DO OESTE - O médico
ADAPAR ALERTA PARA SUSPENSÃO DE AGROTÓXICO veterinário do iDR-Paraná Gelson
Hein comenta sobre os cuidados
A Adapar emitiu Nota Técnica em razão da
com peixes no inverno.
suspensão cautelar da importação, produção,
jornaldooeste.com.br

distribuição e comercialização do ingrediente ativo
carbendazin e seus produtos técnicos, determinado
pela Anvisa. A suspensão vale até a conclusão do
processo de reavaliação toxicológica feito pela
própria agência. agricultura.pr.gov.br

TRIBUNA DO NORTE - Edição
online do jornal fala com o
economista Paulo Sérgio Franzini
sobre produção de leite.
tnonline.com.br

CONCURSO CAFÉ QUALIDADE PARANÁ TEM INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ SETEMBRO

Os interessados em disputar o concurso Café Qualidade Paraná 2022 devem procurar

uma unidade municipal do IDR-Paraná até de setembro. Podem participar proprietários,
meeiros, arrendatários e parceiros. Além de premiar os vencedores, a edição deste ano
celebra também o 20º aniversário do concurso. idrparana.pr.gov.br
@seabparana
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