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Secretários municipais de Agricultura e de Meio
Ambiente do Paraná conhecem programas
desenvolvidos pelo Estado e que podem ser
aplicados em suas regiões. O evento reúne parte do
público de forma presencial no auditório do
Mercado Municipal de Curitiba e é transmitido
online para o interior do Estado. agricultura.pr.gov.br

PARANÁ INICIA O PLANTIO DA SOJA

CORONAVÍRUS
NÚMEROS DO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 1.478.428
INTERNADOS: 789
RECUPERADOS: 1.387.196
ÓBITOS: 38.050

Os produtores paranaenses de soja iniciaram nesta
VACINAS APLICADAS: 12.003.109
semana o plantio da safra 2021/22, atingindo
aproximadamente 1% da área estimada em 5,62
Informe Epidemiológico da Sesa em
milhões de hectares. As informações são do Boletim 16/09/2021. saude.pr.gov.br
de Conjuntura Agropecuária referente à semana de
NA MÍDIA
10 a 16 de setembro. agricultura,pr,gov.br

PESQUISA LEVA A BIOCONTROLE DA FERRUGEM

A professora do mestrado em Agronomia da
Universidade Estadual do Norte do Paraná, Mayra
Costa da Cruz Gallo de Carvalho, descobriu uma
nova forma de biocontrole da ferrugem da soja. Ela
isolou um fungo que pode ser pulverizado em
propriedades rurais. agricultura.pr.gov.br

AGROTECH PR PROMETE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
A Fundação Araucária lançou a chamada pública
Agrotech PR com compromisso de transformar
digitalmente o Estado. A iniciativa pretende
conectar as indústrias do agronegócio com startups
que possam oferecer soluções na área de inovação
para essas empresas. aen.pr.gov.br

TV RURAL - Programa fala sobre

monitoramento de morcegos
hematófagos na região sudoeste e
entrevista a veterinária da Adapar
Natali Leiro. No mesmo vídeo
(10m27), matéria fala dos casos de
vaca louca e entrevista a chefe do
núcleo de Pato Branco, Leunira
Tesser. Outra reportagem (aos 20m)
aborda o monitoramento digestivo
de bovinos, com participação do
médico veterinário do IDR-Paraná
André da Silveira. youtube.com

SECRETARIA PUBLICA CLASSIFICAÇÃO DO EDITAL DO COOPERA PARANÁ

A Seab publicou nesta quinta-feira (16) o resultado da classificação e desclassificação
dos Projetos de Negócios do Edital n.º 001/2021 que contam com apoio financeiro.
Foram classificados 85 projetos de negócios apresentados por cooperativas de todas as
regiões e 42 apresentados por associações. Outros 22 projetos de cooperativas e 31 de
associações têm até dia 23 para apresentar recurso. agricultura.pr.gov.br
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