
CORONAVÍRUS

 CASOS NO PARANÁ:

               CONFIRMADOS: 504.605

               INTERNADOS: 1.601

               RECUPERADOS: 371.608            

               ÓBITOS: 9.060

Fonte: Informe Epidemiológico da  Sesa
em 19 de janeiro de 2021. 

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

 Instagram:@seabparana  Facebook.com/seabpr   Contato: imprensa@seab.pr.gov.br
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SECRETARIA ALERTA PARA ESTELIONATO 

NA MÍDIA

FOLHA DE LONDRINA – O diretor
técnico da Seab, Rubens
Niederheitmann, falou sobre os
benefícios e características do
programa Energia Rural
Renovável. folhadelondrina.com.br

BRANDT INVESTE EM INDÚSTRIA DE
FERTILIZANTE NO NORTE DO ESTADO

 
AGROMAIS – O coordenador de
Produção Vegetal do IDR-Paraná,

Amauri Ferreira Pinto, foi
entrevistado para comentar sobre o
destaque do Paraná como produtor
de plantas medicinais.
agromais.band.uol

A Brandt, uma das maiores fornecedoras de fertilizantes
foliares especiais do mundo, investe em uma nova e
moderna unidade industrial no Brasil, aumentando sua
capacidade produtiva. A fábrica, de 22 mil m², estará
localizada em Cambé. O local abrigará várias linhas de
produção, armazenamento de produtos acabados, um
laboratório de controle de qualidade e uma estação
experimental para pesquisa e desenvolvimento de novos
produtos. A expectativa é que a fábrica esteja
ativa em até dois anos, com geração inicial de 100
empregos. minutorural.com.br

TRIBUNA DA REGIÃO – Jornal
relata visita do prefeito de Goioerê
ao secretário Norberto Ortigara, em
que falaram sobre a ajuda estadual
para melhoria de estradas na zona
rural do município.

tribunadaregiao.com.br

Está disponível no site da Seab o relatório semanal de
plantio e colheita, que mostra a situação das lavouras
de batata, feijão, milho e soja. agricultura.pr.gov.br

RELATÓRIO SEMANAL DE PLANTIO E COLHEITA

Os agricultores Fábio Vilar, de Barbosa Ferraz, e
Fernando Pereira, de Janiópolis, foram os primeiros
beneficiários do programa Trator Solidário na região
de Campo Mourão neste ano. O programa é uma
das formas mais simples, rápida e econômica de se
adquirir equipamentos no Estado. Além do preço
entre 10% e 15% menor que o praticado pelo
mercado, o produtor pode se beneficiar do sistema
de equivalência em produto. idrparana.pr.gov.br

TRATOR SOLIDÁRIO ENTREGA PRIMEIROS
TRATORES NA REGIÃO DE CAMPO MOURÃO

A Seab está alertando para estelionatário que usa
aplicativos telefônicos, com objetivo de extorquir
dinheiro. A mensagem enviada a autoridades
municipais leva a foto e o nome de diretor para dar
aparente credibilidade e a pessoa pede verba para
autorizar serviços, como abertura de poços artesianos.
O caso foi registrado na Polícia Civil. Pelo menos três
ocorrências foram  comunicadas somente nesta terça-

feira. agricultura.pr.gov.br

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-01/informe_epidemiologico_18_01_2021.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-01/informe_epidemiologico_12_01_2021.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Parana-ultrapassa-500-mil-casos-confirmados-pela-Covid-19
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.folhadelondrina.com.br/folha-rural/governo-vai-lancar-plano-para-incentivar-fontes-alternativas-de-energia-no-campo-3054045e.html
https://videos.band.uol.com.br/agromais/16889959/paran-destaque-na-produ-o-de-plantas-medicinais.html
https://www.minutorural.com.br/noticia/2223/brandt-investe-em-nova-fabrica-de-nutrientes-especiais-no-parana
https://tribunadaregiao.com.br/noticias/artigo/betinho-lima-assegurou-recursos-para-projeto-de-pavimentacao-com-pedra-irregular
http://www.agricultura.pr.gov.br/system/files/publico/Safras/plantio_colheita.pdf
http://www.idrparana.pr.gov.br/Noticia/Produtor-rural-realiza-sonho-ao-comprar-primeiro-trator
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Seab-alerta-para-estelionato-com-uso-do-nome-de-diretores-do-orgao

