
CORONAVÍRUS

 CASOS NO PARANÁ:

               CONFIRMADOS: 570.995

               INTERNADOS: 1.378

               RECUPERADOS: 422.176            

               ÓBITOS: 10.468

Fonte: Informe Epidemiológico da Sesa
em 09 de fevereiro de 2021. 
 
Leia mais: www.saude.pr.gov.br

 Instagram:@seabparana  Facebook.com/seabpr   Contato: imprensa@seab.pr.gov.br
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AGROPECUÁRIA FAZ PARTE DOS PROJETOS
DESENVOLVIDOS EM PARCERIA COM ITAIPU

 

A proteção de mil nascentes, destinação correta de
dejetos do agronegócio em 2,5 mil propriedades,
pavimentação de estradas rurais, práticas mecânicas
para proteção do solo e refino da agricultura de
precisão foram alguns dos assuntos tratados por
representantes do Governo do Estado, entre eles o
governador Carlos Massa Ratinho Junior e o secretário
Norberto Ortigara, e da Itaipu Binacional, nesta terça-

feira. A hidrelétrica estabeleceu parceria com o Estado
para desenvolver projetos comuns aen.pr.gov.br

NA MÍDIA
CORREIO DO POVO – Jornal fala da URS
da Adapar em Laranjeiras do Sul e cita o
chefe do núcleo, Valter Rodacki, a nova
supervisora, Cristiane do Rocio Kruger, e a
supervisora do núcleo de Guarapuava,

Márcia Zago. jcorreiodopovo.com.br

O governo dos Estados Unidos está acompanhando
de perto os desdobramentos no Brasil em relação aos
direitos humanos e meio ambiente, mas pretende
continuar fortalecendo os laços econômicos e
comerciais, disse o secretário de imprensa da Casa
Branca, Jen Psaki, na segunda-feira. O primeiro
anúncio foi de um adicional de US$ 300 mil em
financiamento para ajudar no combate à covid-19.

reuters.com

EUA DIZ QUE QUER ESTREITAR RELAÇÕES COM BRASIL
A REDE – Site registra reunião do diretor
técnico da Ceasa, Antônio Leonadecz,

com autoridades e representantes de
órgãos públicos e cooperativas de
Palmeira para estimular a venda de
produtos. d.arede.info

RBJ – Site do grupo de comunicação fala
sobre o projeto de plantio de oliveiras na
região de Palmas e conversa com o
responsável pela unidade do IDR-Paraná
local, Wilson Schveiczrski. rbj.com.br

FOLHA DE LONDRINA – Jornal dá dicas
de leituras para o agricultor e apresenta o
livro Viticultura Tropical: o sistema de
produção de uvas de mesa no Paraná. A
obra, de 2007, foi relançada pelo IDR-

Paraná. folhadelondrina.com.br

RELATÓRIO SEMANAL DE PLANTIO E COLHEITA
O Deral publicou nesta terça-feira (09) mais um
relatório semanal do plantio e colheita no Paraná,

que mostra a situação das lavouras de batata,

feijão, milho e soja. agricultura.pr.gov.br

PR E MS ALINHAM DETALHES DA NOVA FERROESTE
Equipes técnicas envolvidas na implantação da Nova
Ferroeste, traçado ferroviário que ligará Maracaju, no
Mato Grosso do Sul, ao Porto de Paranaguá, estão
reunidas nesta semana no Paraná para acompanhar e
alinhar o projeto. A previsão é levar a leilão ainda neste
ano na Bolsa de Valores (B3), após a conclusão do
Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica, Ambiental
e Jurídica e do Relatório de Impacto Ambiental, que
deve ser entregue em novembro. Pelo estudo prévio,

serão implantados 1.285 quilômetros de trilhos,
incluindo um ramal ferroviário entre Foz do Iguaçu e
Cascavel, e nove terminais de carga entre os dois
estados, com vistas ao escoamento da produção
agropecuária. aen.pr.gov.br
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