
CORONAVÍRUS

  NÚMEROS DO PARANÁ:

         CONFIRMADOS: 2.488.891 

         INTERNADOS: 30

         RECUPERADOS: 2.401.549 

         ÓBITOS: 42.981

         VACINAS APLICADAS: 24.948.600
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18/05 www.saude.pr.gov.br
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REUTERS - O analista do Deral

Edmar Gervásio é um dos

entrevistados sobre possíveis

geadas no PR. istoedinheiro.com.br

RIC MAIS - Reportagem explica a

"geada negra" com entrevista da

agrometeorologista do IDR-Paraná

Angela Costa. ricmais.com.br

O MARINGÁ - Jornal destaca

estagiários na Expoingá e cita José

Antonio Rosa Filho, do IDR-Paraná.

e o chefe do núcleo, Jucival Pereira

de Sá. omaringá.com.br

RPC - Reportagem do Caminhos

do Campo sobre atualização de

rebanho conversa com Rafael

Gonçalves Dias, gerente de Saúde

Animal na Adapar. g1.globo.com

BOLETIM INFORMATIVO DA
ASSESSORIA DE IMPRENSA 

18 DE MAIO DE 2022 | EDIÇÃO 513

Newsletter da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento 

NA MÍDIA

 

ADAPAR ALERTA SOBRE A IMPORTÂNCIA
DA VACINAÇÃO CONTRA BRUCELOSE
A Adapar (Agência de Defesa Agropecuária do

Paraná) alerta sobre a necessidade de vacinar o

rebanho bovino e bubalino contra a brucelose. A

doença é causada pela bactéria B. abortus e pode

ser transmitida para seres humanos. Propriedades

não regulares com a vacinação ficam impedidas de

movimentar seus animais (GTA) para qualquer

finalidade. agricultura.pr,gov,br

STARTUP DE LONDRINA FAZ RASTREAMENTO
BLOCKCHAIN EM CAFÉ DESTINADO AO JAPÃO
A startup Arabyka, especializada em rastreabilidade

via blockchain, é a responsável por implementar essa

tecnologia em um lote de café orgânico Minamihara,

que está sendo exportado para o Japão. A

intermediação entre o produtor e a startup faz parte

do trabalho do Cocriagro, hub de inovação com sede

em Londrina, montado dentro do parque de

exposições da Sociedade Rural do Paraná. Trata-se

de um lote com manejo orgânico em 100 hectares

sombreados por abacateiros, no município de Franca

(SP). forbes.com.br

RECONHECIMENTO - O secretário Norberto Ortigara recebeu,

na noite de terça-feira (17), o título de cidadão honorário do

município de Piraquara, na região Metropolitana de Curitiba. 
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