
CORONAVÍRUS

   CASOS NO PARANÁ:

  

             CONFIRMADOS: 214.014

             INTERNADOS: 697

             RECUPERADOS: 163.730

             ÓBITOS: 5.218

Fonte: Informe Epidemiológico da Sesa
em 4 de novembro de 2020. 

 Leia mais: www.saude.pr.gov.br

O Programa Estadual de Gestão de Solo e Água em

Microbacias já se estende por 13 municípios da região

de Campo Mourão. Foram investidos R$ 2,7 milhões

em obras nas comunidades rurais, beneficiando 1.775

agricultores familiares. O programa é coordenado

pela Secretaria da Agricultura e do Abastecimento e

conta com a participação de diversas instituições,

entre elas o IDR-Paraná. O papel dos extensionistas é

organizar os comitês gestores regionais e locais.

Além disso, selecionam as microbacias que vão

receber as benfeitorias e dão a orientação técnica

necessária para os agricultores. aen.pr.gov.br

Instagram:@seabparana  Facebook.com/seabpr   Contato: imprensa@seab.pr.gov.br

INTEGRAÇÃO PECUÁRIA E CULTIVO FLORESTAL
AUMENTA PRODUTIVIDADE

Nesta quarta-feira (04), às 19 horas,

o RIC Rural promove o debate

“Sustentabilidade e conservação do

solo e da água”, com participação

do secretário estadual da

Agricultura e do Abastecimento,

Norberto Ortigara. Para assistir,

acesse o canal no Youtube.
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GESTÃO DE MICROBACIAS ATENDE 1,7 MIL
FAMÍLIAS NA REGIÃO DE CAMPO MOURÃO

Newsletter da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento 

Dobrar a lotação de animais por área, quase triplicar a

produtividade do rebanho, reduzir o tempo de abate e

ainda produzir uma renda extra com a venda de

madeira. Estes resultados foram alcançados após o

início do plantio de eucalipto em propriedades rurais

da região de Paranavaí, com auxílio do IDR-Paraná. 

idrparana.pr.gov.br

SECRETÁRIO PARTICIPA DE
DEBATE SOBRE CONSERVAÇÃO
DO SOLO E DA ÁGUA 

LIVE DISCUTE FORTALECIMENTO
DO SISAN NO PARANÁ
A chefe do Desan, Márcia Stolarski,

participa de uma transmissão ao

vivo sobre o fortalecimento do

Sistema Nacional de Segurança

Alimentar e Nutricional (Sisan) no

Paraná nesta quinta-feira (05) às

14h30. bit.ly/3jHdXjf

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-11/INFORME_EPIDEMIOLOGICO_04_11_2020%20.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Parana-confirma-1026-novos-casos-e-11-mortes-decorrentes-da-Covid-19
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=109398&tit=Gestao-de-microbacias-atende-17-mil-familias-na-regiao-de-Campo-Mourao
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.youtube.com/watch?v=U0yJMKaiksw
http://www.idrparana.pr.gov.br/Noticia/Integracao-pecuaria-e-cultivo-florestal-aumenta-produtividade
http://bit.ly/3jHdXjf


NA MÍDIA

AERP - O secretário Norberto

Ortigara foi entrevistado nesta

quarta-feira no programa Em Pauta,

da Associação de Emissoras de

Radiodifusão do Paraná (AERP).

facebook.com

RICMAIS - Notícia destaca

participação do secretário Norberto

Ortigara em live desta quarta-feira

com o tema "Sustentabilidade e

Conservação do Solo e da Água".

ricmais.com.br

CAMPOS GERAIS RURAL - Site
entrevista o economista do Deral Luiz

Alberto Vantroba sobre o plantio de

soja na região de Ponta Grossa. 

camposgeraisrural.com.br

JORNAL DO OESTE - Reportagem

sobre os trabalhos do programa

Revitis em Toledo cita a

coordenadora estadual de Turismo

Rural do IDR-Paraná, Terezinha

Busanello Freire; o engenheiro

agrônomo Célio Potrich e a

coordenadora estadual de

Agroindústria, Karolline Marques da

Silva. jornaldooeste.com.br

TRIBUNA DO INTERIOR - Matéria

sobre a sericicultura cita o

coordenador do programa

Sericicultura, Oswaldo Pádua e os

extensionistas do IDR-Paraná Clóvis

José Rosa e Darwin Ramos.

tribunadointerior.com.br

Newsletter da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento. 4/11/2020 - edição 152 pg.2

APLICATIVO AGILIZA CONTROLE DE DOENÇAS NA
LAVOURA DE MILHO
A Adapar disponibilizou um aplicativo para

monitoramento de doenças na cultura do milho. A

ferramenta MonitoraMilho ajuda a identificar a

ocorrência de plantas voluntárias e cigarrinhas do

milho de maneira mais eficiente, e oferece

informações que ajudam a subsidiar ações de

pesquisa para estabelecer medidas de manejo

adequado. agricultura.pr.gov.br

COPEL ORIENTA SOBRE USO SEGURO DA ENERGIA
NA ATIVIDADE RURAL
Em alguns locais, é comum que a rede elétrica de

alta tensão cruze propriedades rurais. Os períodos

mais críticos para a ocorrência de acidentes são a

colheita e a preparação do solo, quando são

utilizadas máquinas de médio e grande porte e

também acontecem queimadas. A Copel orienta

sobre como redobrar os cuidados com as redes de

energia. aen.pr.gov.br

ITAIPU VAI INVESTIR R$ 228 MILHÕES NA BR-487
Um convênio entre Itaipu, DNIT e Governo do

Paraná vai garantir a  execução de obras na Estrada

Boiadeira, um dos principais projetos rodoviários

do Paraná. A obra contribui com um plano mais

amplo, de criação de uma rota bioceânica. O

corredor rodoviário permitirá conectar o Porto de

Paranaguá, e outros terminais brasileiros, a

Antofagasta, no Chile. aen.pr.gov.br

https://web.facebook.com/watch/live/?v=695958461032286&ref=watch_permalink
https://ricmais.com.br/videos/ric-rural/segunda-live-do-ric-rural-summit-debate-sustentabilidade-e-conservacao-do-solo-e-da-agua/
https://camposgeraisrural.com.br/noticia/578/como-esta-o-plantio-da-soja-na-regiao-de-ponta-grossa-
https://jornaldooeste.com.br/toledo/programa-de-revitalizacao-da-viticultura-paranaense-apoiara-produtores-de-toledo
https://tribunadointerior.com.br/regiao/sericicultura-vira-alternativa-de-renda-a-agricultores-familiares-em-araruna
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.pr.adapar.alerta
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Aplicativo-agiliza-controle-de-doencas-na-lavoura-de-milho
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=109404&tit=Copel-orienta-sobre-uso-seguro-da-energia-na-atividade-rural
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=109488&tit=Itaipu-vai-investir-R-228-milhoes-na-BR-487-a-Estrada-da-Boiadeira

