
CORONAVÍRUS

  NÚMEROS DO PARANÁ:

         CONFIRMADOS: 1.476.662

         INTERNADOS: 802

         RECUPERADOS: 1.385.620

         ÓBITOS: 37.998

         VACINAS APLICADAS: 11.940.038

Informe Epidemiológico da Sesa em   

 15/09/2021. saude.pr.gov.br

  
 

GLOBO -  O Jornal Hoje fala da

relação entre energia elétrica e
preço do frango e entrevista o chefe
do Deral, Salatiel Turra.

g1.globo.com

GAZETA DO POVO - O chefe do

Deral também é citado em matéria
sobre as razões da alta no preço do
feijão. gazetadopovo.com.br  

RBJ - Emissora trata de alternativas

para a estrutura da antiga Codapar
em Palmas e entrevista o secretário
Norberto Ortigara. rbj.com.br
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NA MÍDIA

SANEPAR E EMBRAPA VÃO UTILIZAR ABELHAS
PARA MONITORAR A QUALIDADE AMBIENTAL
A Sanepar e a Embrapa Florestas vão desenvolver

projeto de monitoramento de abelhas nativas sem

ferrão do entorno da Barragem Piraquara I, que

abastece a região de Curitiba. O objetivo é analisar a

saúde das abelhas nativas como indicador de

qualidade ambiental na Área de Proteção Ambiental

e estimular a adoção da meliponicultura como

alternativa de renda e atividade ecologicamente

adequada em área de proteção. aen.pr.gov.br

BC PREPARA CRÉDITO RURAL SUSTENTÁVEL
O Banco Central divulgou, sem muitos detalhes, as

primeiras medidas da agenda de sustentabilidade,

incluindo novidades sobre impedimentos legais e

infralegais para contratação de crédito rural em

função de questões sociais, ambientais e climáticas.

Segundo o BC, já existem alguns impedimentos, mas

estabelecerá, em relação a eles, “uma segunda linha

de defesa”.  forbes.com.br

Há dois anos as equipes do IDR-Paraná vêm implementando a proteção de fontes,

apoiadas no Sistema de Geoprocessamento. A ação é feita em parceria com prefeituras,

Sanepar, colégios, universidades, faculdades, clubes de serviço e famílias rurais. Alvorada

do Sul foi o primeiro município beneficiado na região de Londrina. idrparana.pr.gov.br

IDR-PARANÁ AJUDA NA PROTEÇÃO DE NASCENTES NA REGIÃO NORTE

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-09/informe_epidemiologico_15_09_2021.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Parana-confirma-mais-22-mil-casos-e-99-mortes-em-decorrencia-da-Covid-19
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Parana-confirma-mais-2038-casos-e-60-obitos-em-decorrencia-da-Covid-19
https://g1.globo.com/jornal-hoje/playlist/jornal-hoje-ultimos-videos.ghtml#video-9857605-id
https://www.gazetadopovo.com.br/parana/veja-por-que-o-quilo-do-feijao-esta-bem-mais-caro/
https://www.gazetadopovo.com.br/parana/veja-por-que-o-quilo-do-feijao-esta-bem-mais-caro/
https://rbj.com.br/governo-do-parana-voltara-a-discutir-alternativas-para-gestao-da-codapar-de-palmas/
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=115166&tit=Sanepar-e-Embrapa-vao-utilizar-abelhas-sem-ferrao-para-monitoramento-ambiental-
https://www.bcb.gov.br/conteudo/home-ptbr/TextosApresentacoes/Apontamentos%20RCN%20Sustentabilidade%20VF.pdf
https://forbes.com.br/forbesesg/2021/09/bc-divulga-medidas-em-agenda-verde-incluindo-novidades-para-impedimentos-a-contratacao-de-credito-rural/
http://www.idrparana.pr.gov.br/Noticia/IDR-Parana-faz-protecao-de-nascentes-na-regiao-Norte

