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CULTIVO DO SORGO NO ARENITO CAIUÁ É
TEMA DE EVENTO ONLINE NA EXPOTÉCNICA

O cultivo do sorgo tem se disseminado nos últimos
anos devido, entre outras qualidades, ao alto potencial
de produção de grãos e de matéria seca e pela
extraordinária capacidade de suportar estresses
ambientais. A produção do cereal granífero e
forrageiro na Região do Arenito Caiuá será discutida
por especialistas na Expotécnica, que tem mais uma
edição online nesta quinta-feira (22), às 9 horas. O
evento pode ser acessado pelo canal da Expotécnica
no YouTube. agricultura.pr.gov.br

CORONAVÍRUS
CASOS NO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 200.952
INTERNADOS: 707
RECUPERADOS: 154.752
ÓBITOS: 4.986
Fonte: Informe Epidemiológico da
Sesa em 21 de outubro de 2020.
Leia mais: www.saude.pr.gov.br

INMET LANÇA APLICATIVO COM
INFORMAÇÕES METEOROLÓGICAS
PARA O SETOR AGRÍCOLA

O INMET lançou a versão do

aplicativo SISDAGRO para celular.
O serviço foi desenvolvido para
apoiar usuários do setor agrícola
em decisões de planejamento e
manejo agropecuário. A
Foto: Flávio Tardin/Embrapa Milho e Sorgo - Sinop/MT

plataforma pode ser acessada
pela internet. agricultura.gov.br

SECRETÁRIO E VICE-GOVERNADOR PARTICIPAM DE DEBATE COM HAMILTON MOURÃO
A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR), em
parceria com a Federação das Câmaras de Comércio Exterior (FCCE), promoverá um
evento online nesta quinta-feira (22), às 18 horas, com a participação do vice-presidente
da República, Hamilton Mourão, sobre o contexto político-econômico do Brasil. O evento
terá o formato de mesa redonda, com seis entrevistadores que farão perguntas ao vicepresidente, entre eles o vice-governador, Darci Piana, e o secretário estadual da
Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara. fecomerciopr.com.br
Instagram:@seabparana Facebook.com/seabpr Contato: imprensa@seab.pr.gov.br

CRESCE A LIDERANÇA DAS MULHERES EM
NEGÓCIOS AGROPECUÁRIOS

Segundo o último Censo Agropecuário divulgado
em 2017 pelo IBGE, 19% dos estabelecimentos
agropecuários no Brasil são comandados por
mulheres. O número aumentou desde a pesquisa
anterior, em 2016. A produtora rural Juliana
Mikolaiewski Dziurza, de Cruz Machado, recebe
assistência técnica do IDR-Paraná há pelo menos

NA MÍDIA
TRIBUNA DO VALE - Reportagem

sobre a Ficafé cita a participação do
secretário Norberto Ortigara e do
diretor-presidente do IDR-Paraná,
Natalino Avance de Souza, na
abertura oficial do evento online.
tribunadovale.com.br

cinco anos. Os profissionais a ajudaram a investir na
infraestrutura da propriedade e na diversificação da

BONDE - Site entrevista a

produção. agricultura.pr.gov.br

agrometeorologista do IDR-Paraná,
Heverly Morais, sobre as condições do
clima em Londrina. bonde.com.br

GESTÃO COMUNITÁRIA DA ÁGUA
CRIA ALTERNATIVAS PARA O
SANEAMENTO RURAL
Políticas públicas implementadas
em apoio ao modelo de
Organizações Comunitárias de
Serviços de Água e Saneamento
melhoraram o saneamento básico
em comunidades rurais do país. A

PROJETOS USAM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL CONTRA
conclusão é do estudo Soluções e
A FERRUGEM ASIÁTICA
Projetos de pesquisa na Universidade Estadual de

Londrina uniram as áreas de Agronomia e Ciência
da Computação para usar Inteligência Artificial no

Dificuldades do Saneamento Rural
no Brasil, do Ipea. O trabalho traz
alternativas no abastecimento de

combate à ferrugem asiática. Um dos projetos

água e esgotamento sanitário que

pesquisadores acreditam que é possível criar um

pessoas que habitam em áreas

analisa o nível de severidade da doença observando devem beneficiar, nos próximos
a coloração da planta, mas com base em pixels. Os anos, cerca de 17 milhões de
modelo confiável com a ferramenta. aen.pr.gov.br

rurais. ipea.gov.br

TARIFA ZERO PARA IMPORTAR SOJA E MILHO JÁ PASSA A VALER NESTA QUINTA-FEIRA
O Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior publicou nesta quartafeira (21) no Diário Oficial da União, a confirmação que zera as alíquotas de importação
para soja e seus derivados, assim como grãos de milho. Com isso, a medida passa a valer
desde a quinta-feira (22). De janeiro a setembro deste ano, o Brasil já importou 565,5 mil
toneladas de soja, contra 145,5 mil no mesmo período de 2019. canalrural.com.br
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