
CORONAVÍRUS

  NÚMEROS DO PARANÁ:

         CONFIRMADOS:  1.527.680

         INTERNADOS: 462

         RECUPERADOS: 1.442.742

         ÓBITOS: 39.531

         VACINAS APLICADAS: 14.242.491

Informe Epidemiológico da Sesa em   

 15/10/2021. saude.pr.gov.br

  
 

BOLETIM FAEP - Revista do Sistema

Faep/SenarPR traz reportagem e

podcast sobre os bilionários do VBP

no Paraná e entrevista a

coordenadora do trabalho no Deral,

Larissa Nahirny. sistemafaep.org.br

NOTÍCIAS AGRÍCOLAS - Site
entrevista o analista de milho do

Deral, Edmar Gervásio, sobre as

perdas da safrinha e as perspectivas

para a safra de verão.

noticiasagricolas.com.br 

TV PARANÁ TURISMO - A equipe

do Departamento de Segurança

Alimentar e Nutricional participou

do programa Paraná Histórias e

Sabores sobre hortas urbanas.

youtube.com
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CASA FAMILIAR RURAL DE SÃO MATEUS DO SUL
PREPARA ESTUDANTES PARA A PISCICULTURA
O IDR-Paraná é parceiro de projeto sobre a cadeia

do peixe na Casa Familiar Rural de São Mateus do

Sul. A Casa tem um sistema de alternância, em que

os alunos permanecem na escola por uma semana e,

na semana seguinte, ficam na propriedade. Assim,

recebem qualificação e aplicam os conhecimentos

com a família e a comunidade. idrparana.pr.gov.br

PARANÁ REALIZA EVENTOS EM COMEMORAÇÃO
AO DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO
O Governo do Paraná, por meio da Seab e do

Conselho Estadual de Segurança Alimentar e

Nutricional (CONSEA/PR), promove diversas ações

em comemoração ao Dia Mundial da Alimentação,

16 de outubro. A data faz referência à criação da

Organização das Nações Unidas para a Alimentação

e Agricultura (FAO), em 1945. agricultura.pr.gov.br

 

O Decreto Federal 10.833, de 7 de outubro, altera

regras em relação à produção, registro, utilização,

importação e exportação de agrotóxicos. Entre os

avanços está a exigência de treinamento para os

profissionais que aplicam o produto. A medida vem

ao encontro das ações que a Seab realiza sobretudo

no combate à deriva. agricultura.pr.gov.br

DECRETO FEDERAL EXIGE CAPACITAÇÃO
PARA APLICADORES DE AGROTÓXICOS

PURUNÃ COMPLETA 5 ANOS E IDR-PARANÁ LANÇA
PROJETO PARA DISSEMINAR A RAÇA NO ESTADO
Animal de carne macia, abate precoce e adaptação

a diferentes climas. Essas são algumas características

da raça do bovino de corte que comemora cinco

anos do reconhecimento pelo Mapa. Para celebrar a

marca, o IDR-Paraná lança o projeto Unidades

Referência Purunã, para disseminar a raça ainda

mais pelo estado. idrparana.pr.gov.br

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-10/informe_epidemiologico_15_10_2021.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-10/informe_epidemiologico_14_10_2021.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Estado-ultrapassa-39-mil-mortes-em-decorrencia-da-Covid-19
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Boletim-da-Sesa-registra-mais-1475-novos-casos-e-94-obitos-pela-Covid-19
https://www.youtube.com/watch?v=AZNSo6ijVOo
https://www.sistemafaep.org.br/arquivo/index.html?catalog=BI1548
https://www.noticiasagricolas.com.br/videos/milho/299987-deral-consolida-perda-de-10-mi-de-t-na-safrinha-de-milho-do-pr-mas-ve-boa-perspectiva-para-safra-verao.html#.YWlpthrMKUl
https://www.youtube.com/watch?v=DxliBts63mM&feature=youtu.be
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
http://www.idrparana.pr.gov.br/Noticia/Piscicultura-faz-parte-da-formacao-de-estudantes-da-Casa-Familiar-Rural-de-Sao-Mateus-do
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Parana-realiza-eventos-em-comemoracao-ao-Dia-Mundial-da-Alimentacao
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.833-de-7-de-outubro-de-2021-351524955
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Novo-decreto-federal-exige-capacitacao-para-aplicadores-de-agrotoxico
http://www.idrparana.pr.gov.br/Noticia/Em-comemoracao-aos-cinco-anos-do-Puruna-IDR-Parana-lanca-projeto-para-disseminar-raca-pelo

