
CORONAVÍRUS

  NÚMEROS DO PARANÁ:

         CONFIRMADOS: 2.394.632

         INTERNADOS: 54

         RECUPERADOS: 2.104.663

         ÓBITOS: 42.650

         VACINAS APLICADAS: 23.045.487

Informe Epidemiológico da Sesa em
25/03 www.saude.pr.gov.br

@seabparana                seabpr            Contato: imprensa@seab.pr.gov.br

CANAL RURAL - Site fala sobre as

notas técnicas dos fertilizantes, da

Seab e IDR-Paraná, com comentário

do secretário Norberto Ortigara.

canalrural.com.br

UMUARAMA NEWS - Lançamento

do programa de recuperação de

nascentes em Pérola tem presença

do gerente regional do IDR-Paraná

em Umuarama, José Jaime de Lima.

umuaramanews.com.br

TRIBUNA DA REGIÃO - Jornal fala

sobre levantamento de culturas em

Quarto Centenário e cita a presença

do técnico do Deral Paulo Soares

Borges e do técnico do IDR-Paraná

José Aloísio Basagli.

tribunadaregiao.com.br

  

Deixar de usar agrotóxicos em um cultivo não é

suficiente para que ele seja considerado orgânico. O

agricultor precisa adotar uma nova forma de

administrar a propriedade, levando em conta

cuidados com solo, água, áreas de mata nativa,

práticas de manejo, destino do lixo e condições de

trabalho das pessoas. A certificação assegura que os

princípios foram seguidos. O Paraná Mais Orgânico

possibilita documento gratuito. Série Orgânicos traz

a segunda reportagem. agricultura.pr.gov.br
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CERTIFICAÇÃO DOS ORGÂNICOS EXIGE
MUDANÇA NA CONDUTA DO PRODUTOR

UEL PESQUISA O USO DE NANOBIOPESTICIDAS
PARA GARANTIR AGRICULTURA SUSTENTÁVEL
Cápsulas milhões de vezes menor do que um

milímetro, como as utilizadas em medicamentos,

formadas por estrutura que reveste um núcleo e

libera a substância lentamente. Essa tecnologia é

usada em diversas situações, incluindo a agricultura,

e será aplicada no projeto “Nanobiopesticidas e

saúde dos peixes: bases para agricultura mais

sustentável”, do Centro de Ciências Biológicas, da

UEL. O produto pode fazer grande diferença na

relação com o meio ambiente porque utiliza menor

quantidade de pesticida. aen.pr,gov.br
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