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PROJETO DIALOGA SOBRE SEGURANÇA
ALIMENTAR COM HORTICULTORES

CORONAVÍRUS

A produção de alimentos em hortas comunitárias de NÚMEROS DO PARANÁ:
forma segura, do ponto de vista sanitário, é uma das
CONFIRMADOS: 728.333
preocupações dos professores e estudantes
envolvidos no Projeto de Extensão Hortaliças
INTERNADOS: 2.174
Seguras: Do Campo à Mesa. Há dois anos, os
envolvidos no projeto dialogam com horticultores
RECUPERADOS: 523.028
que atuam em hortas comunitárias em Londrina,
além de produtores de todo o Norte do Paraná, sobre
ÓBITOS: 12.711
segurança alimentar e controle de zoonoses que
podem infectar as plantações de hortaliças. Desde
VACINADOS: 413.611
2019, o projeto de pesquisa se tornou atividade de
Fonte: Informe Epidemiológico da Sesa
extensão, envolvendo 15 hortas. aen.pr.gov.br

AGTECH DO PARANÁ QUE PROJETA A “GRANJA
DO FUTURO” RECEBE APORTE

A venture capital KPTL realizou um aporte na agtech
paranaense Agrisolus, que utiliza tecnologias como
IoT (Internet das Coisas) e inteligência artificial para
antecipar as “granjas do futuro”. Fundada no interior
do Estado em 2016, a startup está presente em cerca
de 200 aviários. Os dispositivos de monitoramento e
transmissão de dados são instalados nos aviários e
podem ser acessados pelo produtor e pela indústria,
com dados monitorados, indicadores-chave e
projeção de cenários. agevolution.canalrural.com

BRASIL TEM CERCA DE 1,5 MIL DRONES NO AGRO

em 09/03/2021. saude.pr.gov.br

NA MÍDIA
SOU AGRO - Site entrevista o

secretário estadual da Agricultura e
do Abastecimento, Norberto
Ortigara, e destaca que a ministra
Tereza Cristina ainda não acatou o
pedido da Seab e outras entidades
sobre a mudança no zoneamento
do milho. souagro.net

RELATÓRIO SEMANAL DE
PLANTIO E COLHEITA
O Departamento de Economia
Rural (Deral) publicou nesta
terça-feira (09), no site da
Secretaria, o relatório semanal
do plantio e colheita no Paraná,
que mostra a situação das
lavouras de batata, feijão, milho
e soja. agricultura.pr.gov.br

O Brasil tem cerca de 1,5 mil drones operando na
agricultura, ao passo que a China conta com pelo
menos 100 mil desses equipamentos atuando no
campo, segundo o Sindicato Nacional das Empresas
de Aviação Agrícola. Se o Brasil tivesse o mesmo
número que o dos chineses, esse total cobriria pelo
menos 81% de toda a área cultivada no Brasil, avalia
a entidade. broadcast.com.br
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