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ACESSO À ENERGIA RENOVÁVEL PARA O
AGRONEGÓCIO É DESTAQUE EM EVENTO

Reduzir os custos do agronegócio paranaense com
energia elétrica e garantir a sustentabilidade. Esses
são os objetivos de dois decretos assinados nesta
quarta-feira, que facilitam o acesso dos agricultores
ao financiamento de equipamentos para geração de
energia solar e biogás. Um deles libera créditos de
ICMS para investimento no RenovaPR e o outro
inclui placas fotovoltaicas importadas entre as
passíveis de terem taxa de juros bancadas pelo
Estado no Banco do Agricultor. agricultura.pr.gov.br

CORONAVÍRUS
NÚMEROS DO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 1.573.162
INTERNADOS: 164
RECUPERADOS: 1.495.931
ÓBITOS: 40.578
VACINAS APLICADAS: 16.629.027
Informe Epidemiológico da Sesa em
01/12/2021. saude.pr.gov.br

NA MÍDIA
CORREIO DOS CAMPOS - Jornal

fala de debate a ser realizado dia 8
de dezembro, em Ponta Grossa,
sobre o mercado halal, e cita a
presença do secretário Norberto
Ortigara. correiodoscampos.com.br

UEM ESTUDA USO DA PELE DE
PEIXE PARA QUEIMADURAS
COM INVESTIMENTO DE R$ 13,6 MI, ESTADO VAI A Universidade Estadual de
RECUPERAR ESTRADAS RURAIS DE 8 MUNICÍPIOS Maringá desenvolve um estudo a
partir da pele do peixe na Estação
O Governo do Estado vai pavimentar mais 28
de Piscicultura. A ideia é que ela
quilômetros de estradas rurais de oito cidades do
seja aplicada na medicina,
Paraná com a implantação de pedras irregulares ou
especificamente no tratamento de
blocos de concreto sextavado. O investimento é de
queimaduras. A estação tem uma
R$ 13.613.080,53, com contrapartida dos municípios
parceria com a Universidade
de pouco mais de R$ 1 milhão, totalizando R$
Federal do Ceará, pioneira no Brasil
14.626.565,40. A liberação dos recursos foi autorizada no uso da pele do peixe como
pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior nesta
biomaterial em tratamento de
quarta-feira (1º). agricultura.pr,gov,br
queimaduras. aen.pr.gov.br
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