
CORONAVÍRUS

 NÚMEROS DO PARANÁ:

          CONFIRMADOS: 1.033.452

          INTERNADOS: 2.668

          RECUPERADOS: 723.296

          ÓBITOS: 24.916

          VACINADOS: 2.176.065

Informe Epidemiológico da Sesa em
19/05/2021. saude.pr.gov.br

 

 

O governador Ratinho Junior e o secretário Norberto

Ortigara apresentaram pedidos do setor agro para a

ministra Teresa Cristina. Entre as pautas, liberação de

crédito rural e recursos federais para a expansão das

plantas agroindustriais do Estado. aen.pr.gov.br

DIARIO DO SUDOESTE – Jornal
mostra iniciativa da chefe do Núcleo

da Seab em Pato Branco, Leunira

Tesser, para explicar o Susaf a

lideranças municipais.  

 diariodosudoeste.com.br

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

SEAGRI DISCUTE UM PLANO DE COMBATE
INTEGRADO À DERIVA NA SERICICULTURA  
O Sistema de Agricultura do Paraná deu um impulso

nesta quarta-feira (19) às ações de combate à deriva

de defensivos agrícolas em relação à sericicultura.

Um evento online reuniu lideranças das principais

entidades ligadas à agropecuária paranaense e

produtores de seda para discussão de um plano de

trabalho com ações integradas. agricultura.pr.gov.br

GOVERNO REFORÇA PEDIDO POR RECURSOS PARA
AMPLIAR PLANTAS DE AGROINDÚSTRIAS NO ESTADO

SISTEMA DA CELEPAR AJUDA SERVIÇOS DA ADAPAR
O sistema Rede Estadual de Informações em Defesa

Agropecuária (Reida), da Adapar, recebeu novo

módulo da Celepar, que amplia os serviços

oferecidos pelo órgão, trazendo mais agilidade e

novas funcionalidades. aen.pr.gov.br

BOM MANEJO AJUDA PRODUÇÃO DE GENGIBRE
Morretes já foi o maior produtor de gengibre do país,

porém problemas com o manejo e a concorrência

com a produção da China fizeram a cultura declinar.

Técnicos do IDR-Paraná afirmam, no entanto, que o

produto pode ser lucrativo em sistemas sustentáveis,

com boas práticas e conservação de solo e água.

idrparana.pr.gov.br

A Vitrine Tecnológica do Feijão,

ação do projeto Centro-Sul de

Feijão e Milho, desenvolvido pelo

IDR-Paraná, teve uma versão

virtual terça-feira (18). O projeto

acompanha sistematicamente a

evolução do cultivo de feijão e o

processo de adoção de

tecnologias por parte dos

produtores. idrparana.pr.gov.br

VITRINE TECNOLÓGICA DO FEIJÃO
GANHA UMA VERSÃO VIRTUAL

A Ceasa de Curitiba realiza nesta quinta-feira (20)

licitação para contratação de empresa especializada

na prestação de serviços de atendimento médico. O

pregão inicia às 9h30 no sistema eletrônico de

licitações do Banco do Brasil. ceasa.pr.gov.br

CEASA FARÁ LICITAÇÃO PARA ATENDIMENTO MÉDICO
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