4 DE AGOSTO DE 2021 | EDIÇÃO 333

BOLETIM INFORMATIVO DA
ASSESSORIA DE IMPRENSA
Newsletter da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento
PARANÁ PARTICIPA DE PROJETO-PILOTO
PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SUÍNOS

O Paraná integra projeto para implantação do Plano
Integrado de Vigilância de Doenças dos Suínos, do
Mapa. A Adapar começa a intensificar os cuidados
para a detecção preventiva de doenças, com
vigilância ativa. Além da peste suína clássica (PSC),
agora se somam a síndrome reprodutiva e
respiratória dos suínos (PRRS) e a peste suína
africana (PSA). agricultura.pr.gov.br

IDR-PARANÁ DIVULGA EDITAL PARA BIOGÁS

O IDR-Paraná publicou nesta quarta-feira (04) edital
de chamada pública para cadastro de interessados
na elaboração e execução de projetos em geração de
energia elétrica na modalidade biogás/biometano. A
iniciativa é parte do RenovaPR. O cadastro pode ser
feito de forma gratuita e exclusivamente em formato
eletrônico a partir da próxima semana.
agricultura.pr.gov.br

CORONAVÍRUS
NÚMEROS DO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 1.382.998
INTERNADOS: 1.082
RECUPERADOS: 1.048.015

ÓBITOS: 35.323
VACINADOS: 5.897.285
Informe Epidemiológico da Sesa em
4/08/2021. saude.pr.gov.br

NA MÍDIA
REUTERS- Reportagem sobre as

condições das lavouras de milho e

ESTUDO ANALISA IRRIGAÇÃO NO ARENITO CAIUÁ trigo no Paraná ouve o engenheiro
Pesquisadores do IDR-Paraná publicaram artigo na
revista Journal of Agronomic Sciences, sobre o uso de
valores de tensão crítica de água no solo como
parâmetro para irrigar solos arenosos, como o Arenito
Caiuá. Para decidir a hora certa para acionar o
sistema de irrigação, os produtores têm o auxílio de
tensiômetros. idrparana.pr.gov.br

agrônomo do Deral Carlos Hugo
Godinho. economia.uol.com.br

TV SUDOESTE - Programa TV Rural

conversou com o chefe do Deral,
Salatiel Turra, com a técnica
responsável pelo VBP, Larissa
Nahirny, e registrou o início das

BRASIL LIDERA TRANSIÇÃO ENERGÉTICA NO BRICS entregas do Compra Direta em

O Brasil assumiu liderança na transição energética
Curitiba com o secretário Norberto
com uso de energias renováveis, no bloco dos Brics,
Ortigara. youtube.com
composto ainda por Rússia, Índia, China e África do
Sul. A conclusão consta em estudo divulgado pelo
FOLHA DE LONDRINA -Colunista
Ipea. De acordo com os dados, a matriz energética
destaca o trabalho do IDR-Paraná e
cita o diretor de Integração, Rafael
brasileira, em 2019, foi formada por 45% de fontes
Fuentes. folhadelondrina.com.br
renováveis e 54% de fontes fósseis. ipea.gov.br
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