
CORONAVÍRUS

 NÚMEROS DO PARANÁ:

          CONFIRMADOS: 996.928

          INTERNADOS: 2.411

          RECUPERADOS: 706.642

          ÓBITOS: 24.042

          VACINADOS: 2.080.122

Informe Epidemiológico da Sesa em
13/05/2021. saude.pr.gov.br
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O secretário Norberto Ortigara deu posse aos

integrantes do Comitê Técnico-Científico do IDR-

Paraná nesta quarta-feira (12), em Londrina. O comitê

foi criado para assessorar a direção. Sua função é

propor estratégias, avaliar as atividades de pesquisa,

extensão e negócios, analisar parcerias institucionais

e definir questões técnicas relevantes para o

desenvolvimento da agricultura paranaense. É

integrado pelos diretores e outros seis membros

eleitos entre os pesquisadores, extensionistas e

técnicos da instituição. idrparana.pr.gov.br

FOLHA DE S.PAULO – Jornal fala
sobre o atraso no plantio de trigo no

Paraná, com entrevista do

agrônomo do Deral Carlos Hugo

Godinho. folha.uol.com.br

DIARIO DO SUDOESTE –
Autoridades do Sudoeste reuniram-

se para discutir a estiagem. A chefe

do Núcleo da Seab em Francisco

Beltrão, Denise Adamchuk, foi

ouvida. diariodosudoeste.com.br
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NA MÍDIA

COMITÊ TÉCNICO-CIENTÍFICO DO IDR-
PARANÁ TEM EFICIÊNCIA COMO FOCO

PARANA CENTRO – Jornal fala sobre

a estiagem na região central do
Estado e entrevista o chefe do Núcleo
em Pitanga, José Guilherme Camilo, e
do técnico do Deral Marcelo Serbai.
paranacentro.com.br

PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA COLHEITA
DE SOJA NO PR TERMINA EM 15 DE MAIO
Em 15 de maio, o Paraná dá início ao combate à

ferrugem asiática da soja. Nesta data termina o prazo

para a colheita ou dessecação da oleaginosa, com o

objetivo de preparar as áreas de cultivo para o vazio

sanitário, período no qual é proibido semear ou

manter plantas vivas de soja no campo. No Paraná, o

vazio sanitário acontece no período de 10 de junho a

10 de setembro, sendo 9 de junho o prazo final para

a eliminação de plantas vivas nas propriedades

rurais. agricultura.pr.gov.br
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