
CORONAVÍRUS

 NÚMEROS DO PARANÁ:

          CONFIRMADOS: 965.208

          INTERNADOS: 2.332

          RECUPERADOS: 691.114

          ÓBITOS: 23.347

          VACINADOS: 1.896.252

Informe Epidemiológico da Sesa em
06/05/2021. saude.pr.gov.br

RADIO EDUCADORA – A emissora

de Dois Vizinhos entrevistou o chefe

do núcleo da Seab, Alexandre

Bianchini, e do IDR-Paraná, Arnildo

Sganzerla, na região, sobre Banco do

Agricultor Paranaense e outros

assuntos. facebook.educadoradv

NOTÍCIAS AGRÍCOLAS - Matéria

sobre a safra de feijão no Paraná cita

o engenheiro agrônomo do Deral

Carlos Alberto Salvador.

noticiasagricolas.com.br

 

 Instagram:@seabparana  Facebook.com/seabpr   Contato: imprensa@seab.pr.gov.br

BOLETIM INFORMATIVO DA
ASSESSORIA DE IMPRENSA 

06 DE MAIO DE 2021 | EDIÇÃO 271

Newsletter da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento 

NA MÍDIA

A Klabin anunciou nesta quarta-feira (5) que investirá

R$ 2,6 bilhões adicionais no projeto Puma II, em

Ortigueira, nos Campos Gerais. Os recursos serão

usados para a instalação de uma máquina de papel

cartão e se somam ao aporte anunciado em 2019,

resultando em R$ 12,9 bilhões de investimentos no

Estado em cinco anos (2019-2023). O investimento é

fruto de uma mudança no projeto, que contempla a

expansão de capacidade no segmento de papéis

para embalagem. aen.pr.gov.br

KLABIN VAI INVESTIR MAIS R$ 2,6 BI NO PARANÁ

COCARI RECEBEU VOLUME RECORDE DE 1 MILHÃO DE TONELADAS DE SOJA
A Cocari, de Mandaguari, recebeu na safra 2020/21 dos cooperados volume recorde de

soja de um milhão de toneladas. Segundo o presidente da Cocari, Marcos Antonio

Trintinalha, a cooperativa expandiu a área de atuação nos cerrados goiano e mineiro e

também na região dos Campos Gerais para obter esse resultado. broadcast.com.br

PARCERIA DA UNIOESTE VIABILIZA CONTROLE
DO PERCEVEJO-MARROM-DA-SOJA
Um projeto de pesquisa desenvolvido no Labiotec, da

Unioeste, em Cascavel, selecionou o fungo Beauveria

bassiana 76 como o mais ativo contra ninfas e

adultos do percevejo-marrom-da-soja. Os resultados

positivos observados na safra 2020/21, tanto em

laboratório quanto em campo, encorajaram para

celebrar parceria com a Biocamp Laboratórios, de

Campinas, para ter produto comercial. aen.pr.gov.br

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-05/informe_epidemiologico_06_05_2021.pdf
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https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Boletim-da-Sesa-registra-3788-novos-casos-da-Covid-19
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Parana-tem-mais-5008-casos-e-244-mortes-por-Covid-19
https://www.facebook.com/educadoradv/videos/210918753907282/
https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/feijao-e-graos-especiais/286810-safra-do-feijao-no-parana-pode-ter-quebra-de-25-e-precos-devem-subir-por-ibrafe.html#.YJLthbVKjIW
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