
CORONAVÍRUS

 NÚMEROS DO PARANÁ:

          CONFIRMADOS: 801.905

          INTERNADOS: 2.777

          RECUPERADOS: 571.242

          ÓBITOS: 15.166

          VACINADOS: 610.215

Informe Epidemiológico da Sesa em
23/03/2021. saude.pr.gov.br

TRIBUNA DO INTERIOR –  Matéria
cita reunião online entre vereadores
de municípios da Comcam, 

 secretários municipais de
Agricultura e IDR-Paraná. O chefe
regional do IDR-Paraná em Campo
Mourão, Jairo Quadros, está entre os
citados. tribunadointerior.com.br

GMC ONLINE -  Site publica

matéria sobre as sementes
estrangeiras que chegaram ao
Paraná e cita o engenheiro
agrônomo da Adapar, Marcílio
Martins Araújo. gmconline.com.br

Pesquisadores da UEL e da Unicentro pretendem,

por meio de um projeto de melhoramento genético,

fomentar a produção de morangos no Brasil,

desenvolvendo cultivares com potencial produtivo e

de fácil adaptação em diferentes regiões do País. O

trabalho deu origem à Rede Morangos do Brasil, que

hoje conta com cerca de 50 pesquisadores e

bolsistas ligados às duas universidades estaduais e

institutos de pesquisa nacionais. aen.pr.gov.br
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NA MÍDIA

O Deral disponibilizou, 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. Nesta quinta-

feira (25) serão atualizados os dados de produção, com a primeira estimativa da safra de

inverno. agricultura.pr.gov.br

MINISTÉRIO ATUALIZA REGULAMENTO PARA
PRODUÇÃO DE ORGÂNICOS

RELATÓRIO SEMANAL DE PLANTIO E COLHEITA

O Mapa publicou nesta terça-feira (23) a Portaria n.º

52, que atualiza o registro técnico e listas de

substâncias e práticas permitidas em sistemas

orgânicos de produção. Uma das novidades é a

incorporação de normas para produção de

sementes, mudas e de cogumelos comestíveis na

agricultura orgânica. agricultura.gov.br

UNIVERSIDADES INTEGRAM REDE PARA
IMPULSIONAR PRODUÇÃO DE MORANGOS

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-03/informe_epidemiologico_23_03_2021.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Mais-de-15-mil-paranaenses-perderam-suas-vidas-pela-Covid-19
https://tribunadointerior.com.br/regiao/vereadores-e-idr-pr-discutem-projetos-de-extensao-rural-na-regiao
https://gmconline.com.br/noticias/parana/pr-quase-50-das-sementes-da-china-eram-plantas-invasoras-diz-adapar/
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=111423&tit=Universidades-estaduais-integram-rede-para-impulsionar-producao-de-morangos-no-Pais
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
http://www.agricultura.pr.gov.br/system/files/publico/Safras/plantio_colheita.pdf
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-52-de-15-de-marco-de-2021-310003720
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/mapa-atualiza-regulamento-para-producao-de-organicos-no-brasil

