
CORONAVÍRUS

 NÚMEROS DO PARANÁ:

               CONFIRMADOS: 612.683

               INTERNADOS: 1.411

               RECUPERADOS: 450.919            

               ÓBITOS: 11.070

              VACINADOS: 284.460

Fonte: Informe Epidemiológico da Sesa
em 22/02/2021. saude.pr.gov.br

RPC – O Caminhos do Campo

destacou o trabalho da Adapar na

fiscalização de agrotóxicos. O

gerente de Sanidade Vegetal, Renato

Blood e a agrônoma Antoniele

Tosetto foram entrevistados.

globoplay.globo.com

RPC – O mesmo programa abordou

a deriva, sobretudo, em relação à

sericicultura, e entrevistou o

coordenador técnico da sericicultura

no IDR-Paraná, Osvaldo da Silva

Pádua. globoplay.globo.com

COM CRESCIMENTO DE 14%, PARANÁ AMPLIA
SUA LIDERANÇA NA PRODUÇÃO DE TILÁPIAS
O Paraná ampliou a liderança nacional na produção

de tilápias. O volume em 2020 chegou a 166 mil

toneladas, um aumento de 14% em relação a 2019. O

resultado é cerca de 135% superior ao obtido por São

Paulo, vice-líder com 74.600 toneladas. O

levantamento foi divulgado nesta segunda-feira (22)

pela Associação Brasileira de Piscicultura, dentro do

anuário Peixe BR 2021. agriculturapr.gov.br

 
A Agência Estadual de Notícias (AEN) começa a

retratar a partir deste mês, em uma série de

reportagens, a pujança do Estado na produção de

proteínas, grãos, hortaliças, frutas, produtos florestais

e outras grandes culturas. A série será publicada às

segundas e quintas-feiras. agricultura.pr.gov.br

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

BOLETIM INFORMATIVO DA
ASSESSORIA DE IMPRENSA 

22 DE FEVEREIRO DE 2021 | EDIÇÃO 220

Newsletter da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento 

NA MÍDIA

SÉRIE VAI DESBRAVAR O AGRO DO PARANÁ 

AGRICULTURA ALERTA PARA CUIDADOS EM
RELAÇÃO AO ENFEZAMENTO DO MILHO
Uma nota técnica assinada por técnicos da Adapar e

do IDR-Paraná apresenta um diagnóstico das

ocorrências e orienta sobre boas práticas para evitar

prejuízos com o enfezamento do milho. A doença

pode provocar perdas de até 100% na produtividade,

quando cultivares altamente suscetíveis são

utilizadas. agricultura.pr.gov.br

A Seab alerta que o nome e a foto do

secretário Norberto Ortigara estão

sendo utilizados por criminosos para

aplicar golpes por meio do

Whatsapp. agricultura.pr.gov.br

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-02/informe_epidemiologico_19_02_2021.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-02/informe_epidemiologico_22_02_2021.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-02/informe_epidemiologico_18_02_2021.pdf
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=111002&tit=Boletim-confirma-mais-2.078-casos-de-Covid-19.-Ja-foram-aplicadas-354.453-doses-da-vacina
https://globoplay.globo.com/v/9281256/
https://globoplay.globo.com/v/9281249/?s=0s
https://www.peixebr.com.br/anuario-2021/
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Com-crescimento-de-14-Parana-amplia-lideranca-na-producao-de-tilapias
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Serie-vai-desbravar-o-Parana-que-alimenta-o-mundo
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Agricultura-alerta-para-cuidados-em-relacao-ao-enfezamento-do-milho
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Seab-alerta-para-golpe-com-uso-do-nome-do-secretario

