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ADAPAR É PIONEIRA EM USO DE TÉCNICA
MOLECULAR PARA DIAGNOSTICAR RAIVA

CORONAVÍRUS

O Centro de Diagnóstico Marcos Enrietti (CDME), da NÚMEROS DO PARANÁ:
Adapar, é o primeiro laboratório da Rede Nacional
CONFIRMADOS: 1.580.652
de Agricultura a utilizar o PCR em Tempo Real
(qPCR) para diagnóstico da raiva em herbívoros. A
INTERNADOS: 144
tecnologia substitui o uso de animais (anualmente
eram cerca de 4 mil) para isolamento do vírus na
RECUPERADOS: 1.503.477
prova confirmatória, possibilita resultado mais
ÓBITOS: 40.607
preciso e em menos tempo, elimina a necessidade
de estrutura e gastos com os camundongos, além
VACINAS APLICADAS: 16.913.792
da redução de resíduos e material de descarte.
agricultura.pr.gov.br
Informe Epidemiológico da Sesa em

PARANÁ TRIFÁSICO ULTRAPASSA MARCA DE
6,4 MIL KM DE NOVAS REDES DE ENERGIA

O Paraná Trifásico alcançou uma marca importante
neste mês. O programa que aumenta a qualidade e
a segurança da transmissão energética no campo ao
substituir as linhas monofásicas pelas trifásicas
chegou a 25% de redes construídas. Ou seja, já estão
prontos 6,4 mil quilômetros de um total de 25 mil
quilômetros previstos para serem instalados no
Estado até 2025. agricultura.pr.gov.br

GOVERNO ASSINA EDITAL DO MOEGÃO, QUE
AMPLIA DESCARGA DE TREM EM PARANAGUÁ

O Porto de Paranaguá começa a preparar sua
estrutura para absorver a produção transportada
pelo modal ferroviário, tendo em vista o projeto da
Nova Ferroeste. O edital de licitação do projeto Cais
Leste, também chamado de Moegão, que vai
receber investimento de R$ 500 milhões, foi
assinado nesta quinta-feira durante a inauguração
do novo terminal da Coamo. Assim que forem
cumpridas as etapas do processo de licitação, a obra
será iniciada, com prazo de 180 dias. aen.pr.gov.br
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NA MÍDIA
UMUARAMA ILUSTRADO - Jornal

registra encontro da prefeita de
Francisco Alves, Milena Rosa, com o
secretário Norberto Ortigara, para
tratar sobre estradas rurais.
ilustrado.com.br
O PRESENTE RURAL- Reportagem

fala sobre biodiversidade e manejo
de solo, com entrevista dos
pesquisadores do IDR-Paraná
Arnaldo Colozzi, Tiago Telle e
Graziela Moraes de Cesare Barbosa.
opresenterural.com.br
TRIBUNA DE CIANORTE - Jornal

cita a adesão de Cianorte ao
Susaf/PR e traz comentário do
secretário Norberto Ortigara.
tribunadecianorte.com.br
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