
CORONAVÍRUS

 NÚMEROS DO PARANÁ:

          CONFIRMADOS: 1.067.721

          INTERNADOS: 2.856

          RECUPERADOS: 744.093

          ÓBITOS: 25.632

          VACINADOS: 2.314.460

Informe Epidemiológico da Sesa em
26/05/2021. saude.pr.gov.br
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NA MÍDIA

CASCA DE PINHÃO É USADA EM PRODUTO
REMOVEDOR DE POLUENTE CANCERÍGENO
Pesquisadores da Universidade Estadual de Maringá,

em conjunto com profissionais de outras instituições,

publicaram internacionalmente um artigo científico

que trata do uso da casca do pinhão para

desenvolvimento de um material adsorvente de

bisfenol A (BPA), ou seja, com propriedade de fixá-lo

e, principalmente, removê-lo. O objetivo é reduzir

problemas socioambientais. Além de poluente, o

BPA, proibido desde 2012, é um disruptor endócrino,

substância que pode levar ao surgimento do câncer.

aen.pr.gov.br

SOU AGRO – O chefe do Deral,

Salatiel Turra, participou de uma live

sobre o seguro rural. youtube.com

GOVERNO DESENVOLVE PROJETO DE CESTAS
PARA BENEFICIAR PRODUTORES E CONSUMIDORES
O Governo do Estado desenvolve o projeto Cestas

Solidárias, por meio do IDR-Paraná, em parceria com

universidades, na Região Metropolitana de Curitiba.

Agricultores familiares que participam do projeto

entregam cestas de produtos agroecológicos a

grupos de consumidores, semanalmente, com

preços muitas vezes menores do que os valores de

mercado. Já existem 70 grupos formados e 20

produtores estão sendo beneficiados. aen.pr.gov.br

PR RECEBE RECONHECIMENTO 
 INTERNACIONAL DE ÁREA LIVRE
DE AFTOSA SEM VACINAÇÃO 
O Mapa promove nesta quinta-

feira (27), às 10h, uma live sobre o

reconhecimento internacional de

três novas zonas livres de febre

aftosa sem vacinação, incluindo o

Paraná. O evento terá a presença

da ministra Tereza Cristina, Às 14

horas, o governador Carlos Massa

Ratinho Junior e o secretário

Norberto Ortigara participam de

evento híbrido sobre o tema, com

transmissão ao vivo. 
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https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Sesa-confirma-mais-5845-casos-e-113-obitos-pela-Covid-19
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
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