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CORONAVÍRUS
CASOS NO PARANÁ:

IDR-PARANÁ INSTALA SETE CONSELHOS
CONSULTIVOS NAS MESORREGIÕES

Os sete Conselhos Consultivos das mesorregiões do
IDR-Paraná foram empossados neste mês. O objetivo

CONFIRMADOS: 254.880 é aumentar a participação da sociedade na definição
das atividades do Instituto. Cada conselho tem um
INTERNADOS: 723
coordenador e, juntos, vão integrar um conselho
RECUPERADOS: 186.767
ÓBITOS: 5.827
Fonte: Informe Epidemiológico da Sesa
em 23 de novembro de 2020.

estadual. O secretário Norberto Ortigara destacou
que, com a criação desses conselhos, será possível
conhecer a realidade, as vocações adequadas e o tipo
de atividade agrícola que deve ser intensificada em
cada região. idrparana.pr.gov.br

Leia mais: www.saude.pr.gov.br

PESQUISADORES DA UEPG
ESTUDAM TILÁPIA VERMELHA

Pesquisadores do Grupo de

Pesquisa em Aquicultura da
Universidade Estadual de Ponta
Grossa (UEPG) realizam estudo
inédito sobre nova variedade de
tilápia vinda da Flórida (EUA),
para ser criada no Brasil. O
trabalho foi apresentado no
Aquaimprove, em Portugal. A
tilápia vermelha tem grande
aceitação por parte de
consumidores, mas ainda são
poucas as informações sobre os
aspectos relacionados à
nutrição e alimentação do
animal. aen.pr.gov.br

ORIENTAÇÃO REDUZ CONTAMINAÇÃO POR
CORONAVÍRUS NA CEASA CURITIBA

A Ceasa de Curitiba tem um dos menores índices de
contaminação por coronavírus se comparada às
demais unidades do Brasil. Eder Eduardo Bublitz,
diretor-presidente da Ceasa, credita este índice ao
trabalho realizado por 16 bolsistas do Programa de
Apoio Institucional para Ações Extensionistas de
Prevenção, Cuidados e Combate à Pandemia do
Coronavírus. A Central é a única entre as 74 unidades
do Brasil que desenvolve um trabalho de atenção à

saúde durante a pandemia. agricultura.pr.gov.br
Instagram:@seabparana Facebook.com/seabpr Contato: imprensa@seab.pr.gov.br

PROJETO APROVADO NO SENADO AMPLIA
CONECTIVIDADE NO CAMPO

O Senado aprovou na semana passada o Projeto de
Lei 172, que permite o Fundo de Universalização
dos Serviços de Telecomunicações (Fust) cobrir, de

NA MÍDIA
RIC RURAL – Programa Ric Rural

destacou os 50 anos da Coamo e
contou com depoimento do

formar parcial ou integral, projetos para levar

secretário Norberto Ortigara.

serviços de telecomunicações a zonas rurais com

youtube.com

baixo índice de desenvolvimento humano. A
proposta estava em tramitação havia 13 anos.

RPC – O programa Caminhos do

agenciabrasil.ebc.com.br

Campo abordou a piscicultura

PESQUISA FOCUS ELEVA PERSPECTIVA DA SELIC
2021 E DA INFLAÇÃO 2020
A pesquisa semanal Focus divulgada pelo Banco

paranaense e teve participação do
técnico do Deral Edmar Gervásio.
globoplay.globo.com

Central nesta segunda-feira mostra que os
economistas consultados passaram a ver agora a

RBJ – Site fala sobre a premiação do

Selic em 2021 a 3%, com elevação ante os 2,75%.

2.º Torneio de Silagem e cita o

Para este ano, segue a previsão de manutenção no

secretário Norberto Ortigara e o

atual patamar de 2% na última reunião do ano, em
8 e 9 de dezembro. O levantamento apontou que a
expectativa para a alta do IPCA em 2020 aumentou
para 3,45%. br.reuters.com

BNDES RETOMA FINANCIAMENTO DO PRONAF
INVESTIMENTO

presidente do IDR-Paraná, Natalino
Avance de Souza. rbj.com.br
O PARANÁ – Jornal destaca a

vacinação do rebanho na região
Oeste com entrevista do gerente de
Saúde Animal da Adapar, Rafael
Gonçalves Dias. oparana.com.br
TNONLINE – Jornal eletrônico fala

sobre o plantio de soja na região de
Ivaiporã e ouve o agrônomo do Deral
Sergio Carlos Empinotti.
tnonline.uol.com.br
Foto: Arquivo/Dinheiro Rural

O BNDES anunciou que está reabrindo, a partir
desta segunda-feira (23), os pedidos de
financiamento no âmbito do Pronaf Investimento.

SISTEMA FAEP - Reportagem fala

sobre o aplicativo criado pela Adapar
para monitoramento da cigarrinha

A linha, prevista no Plano Safra 2020/21, é destinada do milho. O coordenador do
à aquisição de tratores e implementos associados,

Programa de Prevenção e Controle

colheitadeiras e suas plataformas de corte, assim

de Pragas, Cultivos Agrícolas e

como máquinas agrícolas autopropelidas para
pulverização e adubação. broadcast.com.br

Florestais, Marcílio Araújo, foi
entrevistado. sistemafaep.org.br
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