
CORONAVÍRUS

 CASOS NO PARANÁ:

               CONFIRMADOS: 515.025

               INTERNADOS: 1.334

               RECUPERADOS: 379.394            

               ÓBITOS: 9.222

Fonte: Informe Epidemiológico da Sesa
em 22 de janeiro de 2021. 

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

 Instagram:@seabparana  Facebook.com/seabpr   Contato: imprensa@seab.pr.gov.br
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BOLETIM FALA SOBRE A OVINOCULTURA 

 

O Paraná tem um rebanho de 589 mil cabeças de ovinos.
Em 2019, a participação desse segmento no Valor Bruto
de Produção (VBP) estadual foi de aproximadamente
0,1%. Mesmo que os volumes pareçam pouco
expressivos, a ovinocultura movimentou R$ 96 milhões
durante o ano no Estado, valor importante para
dinamizar a economia. A produção é mais expressiva nas
regiões de Cascavel e Guarapuava. Esse é um dos
assuntos do Boletim Semanal de Conjuntura
Agropecuária, do Deral. agricultura.pr.gov.br

O Programa Integrado de Conservação de Solo e Água
(Prosolo) tem proporcionado a produtores a possibilidade de
garantir maior produtividade. Por meio da Gestão em
Microbacias, uma das ações do programa, em convênio com a
prefeitura, agricultores de Rancho Alegre d´Oeste foram
beneficiados com adubação fosfatada. Os 35 produtores foram
selecionados por consulta pública e elaboração de plano de
ação na microbacia Rio Barreiro. idrparana.pr.gov.br

ADAPAR DIVULGA RESULTADOS
SOBRE ENFEZAMENTO DO MILHO
A Adapar divulgou os primeiros resultados
do monitoramento pioneiro no país acerca
da incidência da doença enfezamento do
milho, moléstia que tem causado danos
expressivos nas lavouras, especialmente nas
regiões mais quentes do Estado, onde a
cultura é cultivada em mais de uma safra
ao ano. Na primeira fase foram coletadas 58
amostras nas principais regiões produtoras
de milho do Estado, das quais 21
apresentaram resultado positivo para a
doença. Estão programadas 189 coletas de
amostras este ano. adapar.pr.gov.br

A BRF trabalha para ampliar em 50% a autoprodução de
energia elétrica renovável nos próximos 10 anos. A empresa
firmou convênio com o Banco do Brasil que terá R$ 200
milhões de crédito para financiar painéis solares nas granjas. O
projeto piloto prevê a implantação para produtores integrados
pré-definidos em Santa Catarina e Paraná. Na segunda etapa,

amplia-se a 100% dos integrados. biomassabioenergia.com.br

MANEJO DE SOLO AJUDA PRODUTIVIDADE

BRF TERÁ PILOTO DE ENERGIA SOLAR NO PR
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