
CORONAVÍRUS

 NÚMEROS DO PARANÁ:

          CONFIRMADOS: 1.340.228

          INTERNADOS: 1.501 

          RECUPERADOS: 967.457

          ÓBITOS: 33.625

          VACINADOS: 5.409.861

Informe Epidemiológico da Sesa em
19/07/2021. saude.pr.gov.br

  

RPC - O programa Caminhos do

Campo fez reportagem sobre irrigação

com participação do secretário

Norberto Ortigara. 

 globoplay.globo.com

RIC - O programa RIC Rural tratou da

produção de bambu, com entrevista

do coordenador do projeto bambu no

IDR-Paraná Júlio César Bittencourt

Vieira Silva e do auxiliar Nailton de

Lima, ric.youtube

JORNAL DA FRONTEIRA -  Jornal
falou sobre debate sobre políticas para

jovens no campo com presença do

diretor da Seab Rubens

Niederheitmann.

jornaldafronteira.com.br  
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NA MÍDIA

SECRETÁRIO DA AGRICULTURA PARTICIPA DA
ABERTURA DE SEDE DA BRANDT NO PARANÁ

Tijucas do Sul é o município com mais produtores de

orgânicos em todo o Paraná: são 197 certificados,

distribuídos em 75 famílias. No Brasil, é o Paraná que

detém a liderança, com 3.737 certificações. Segundo

levantamento da Associação de Promoção dos

Orgânicos (Organis), a alimentação com orgânicos

registrou grande crescimento no Brasil nos últimos

anos. Em 2020, o setor teve aumento de 30% nas

vendas, movimentando R$ 5,8 bilhões. A estimativa é

que, em 2021, o crescimento seja de 10%.

agricultura.pr.gov.br

CERTIFICAÇÃO E CUIDADOS FIZERAM DE
TIJUCAS DO SUL REFERÊNCIA EM ORGÂNICOS

O secretário estadual da Agricultura e do

Abastecimento, Norberto Ortigara, participou da

abertura da nova sede da Brandt do Brasil, em

Cambé. A empresa está construindo uma fábrica de

fertilizantes foliares especiais, que será a primeira de

uma série de inovações. O espaço abrigará também

um centro de pesquisa e um de desenvolvimento

biológico. Acompanhado do presidente do IDR-

Paraná, Natalino Avance de Souza, Ortigara destacou

que a empresa Brandt está em um dos melhores

pedaços de terras do mundo. agricultura.pr.gov.br

 

Com a crise hídrica e os recorrentes reajustes na

conta de luz, mais consumidores adotam fontes

alternativas. Entre as modalidades, a energia solar é 

 destaque, segundo a Aneel. No primeiro semestre de

2021, foram 142.199 novas adesões à modalidade –

número 44,3% maior que o crescimento verificado no

primeiro semestre de 2020 - quando foram 98.502

novas miniusinas. noticias.r7.com

ADESÃO A ENERGIA SOLAR CRESCE 44% 

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-07/informe_epidemiologico_19_07_2021_1.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-07/informe_epidemiologico_16_07_2021_1.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Boletim-confirma-3615-novos-casos-e-176-obitos-pela-Covid-19
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Sesa-divulga-2333-novos-casos-e-73-obitos-pela-Covid-19
https://globoplay.globo.com/v/9693757/
https://www.youtube.com/watch?v=hqgVgdjOSxg
https://www.jornaldafronteira.com.br/audiencia-debate-politicas-para-a-permanencia-do-jovem-no-campo/
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Certificacao-e-cuidados-fazem-de-Tijucas-do-Sul-referencia-na-producao-de-organicos
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Secretario-participa-da-abertura-de-sede-da-Brandt-no-Parana
https://noticias.r7.com/economia/adesao-a-energia-solar-cresce-44-impulsionada-por-conta-de-luz-alta-18072021

