
CORONAVÍRUS

  NÚMEROS DO PARANÁ:

         CONFIRMADOS: 1.480.324

         INTERNADOS: 818

         RECUPERADOS: 1.388.986

         ÓBITOS: 38.115

         VACINAS APLICADAS: 12.188.110

Informe Epidemiológico da Sesa em   

 17/09/2021. saude.pr.gov.br

  
 

MONEY TIMES - Site reproduz

entrevista do analista do Deral

Edmar Gervásio à Reuters sobre o

início do plantio de soja no Paraná e

o avanço na semeadura do milho.

moneytimes.com.br

GUIA MEDIANEIRA - Guia fala da

participação de Terezinha

Bussanello Freire, do IDR-Paraná,

em evento a se realizar em

novembro sobre muheres no agro.

guiamedianeira.com.br

AGROLINK - Site fala do aumento

de cursos na área de agroquímicos

no Senar/PR e entrevista a

extensionista do IDR-Paraná Karine

Aline Alves. agrolink.com.br  

BOLETIM INFORMATIVO DA
ASSESSORIA DE IMPRENSA 

17 DE SETEMBRO DE 2021 | EDIÇÃO 362

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

Newsletter da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento 

NA MÍDIA

SELO ARTE PARA PRODUTOS DE ABELHAS
COMEÇA A VALER A PARTIR DE OUTUBRO
A partir de 1º de outubro, entra em vigor o

regulamento para que estabelecimentos fabricantes

de produtos de abelhas e derivados solicitem o Selo

Arte. Os requisitos necessários estão definidos na

Portaria nº 289/2021, do Ministério da Agricultura,

Pecuária e Abastecimento (Mapa), publicada terça-

feira. A expectativa é que a regulamentação estimule

a formalização de apicultores e meliponicultores,

levando ao aumento da venda dos produtos

nacionais únicos. Atualmente, o brasileiro consome

0,06 Kg per capita de mel por ano. agricultura.gov.br

BRF PREVÊ ECONOMIA DE R$ 1,7 BILHÃO EM 15
ANOS COM PROJETO DE ENERGIA RENOVÁVEL
A BRF pretende economizar R$ 1,7 bilhão nos

próximos 15 anos com projetos de autogeração de

energia de fontes renováveis. A companhia anunciou

investimento de R$ 1,1 bilhão para a construção de

um parque de energia solar no Ceará. A usina terá

600 mil painéis instalados e vai fornecer energia

para as unidades da BRF no Sul do País. A operação

deve começar em 2024. forbes.com.br

SECRETÁRIO ACOMPANHA INAUGURAÇÃO
DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA DA FAEP 
O secretário da Agricultura, Norberto Ortigara,

participou nesta quinta-feira da inauguração da

Usina Fotovoltaica Nelson Paludo, em Assis

Chateaubriand. O empreendimento abastece 20

unidades do Sistema Faep com energia limpa. A

expectativa é que o complexo gere economia de

cerca de R$ 10 mil por mês. A usina possui 304

painéis, capazes de gerar 160 mil kWh/ano. Com isso,

pode reduzir a emissão de 20 toneladas de CO² na

atmosfera anualmente. aen.pr.gov.br
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