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  NÚMEROS DO PARANÁ:

         CONFIRMADOS: 2.504.180

         INTERNADOS: 30

         RECUPERADOS: 2.398.831

         ÓBITOS: 43.062

         VACINAS APLICADAS: 25.156.810
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A REDE -  Matéria sobre geadas nos
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CORREIO DOS CAMPOS - A fiscal

da Adapar Priscila Cavalheiro
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animais. correiodoscampos.com.br
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Norberto Ortigara na entrega de
equipamentos a cooperativa de
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GOVERNO E ENTIDADES TRABALHAM NA
PROTEÇÃO SANITÁRIA DO PARANÁ

O reconhecimento internacional do Paraná como

área livre de febre aftosa sem vacinação completa

um ano nesta sexta-feira (27). Em 2021, a OIE

concedeu ao estado, por meio da chancela ao bom

trabalho de sanidade agropecuária, uma credencial

para abrir mercados para as proteínas animais

produzidas, com a possibilidade de comercialização

a países que pagam melhor pelo produto.

agricultura.pr.gov.br

STATUS SANITÁRIO DO PARANÁ COMPLETA
UM ANO E IMPULSIONA INVESTIMENTOS 

Maior produtor e exportador de proteína animal do

País, com liderança em avicultura e piscicultura, o

reconhecimento internacional tem contribuído para

a abertura de mercados para a carne paranaense e

outros produtos de origem animal. Desde que o

último foco da doença foi confirmado, em 2006, o

estado e o setor produtivo se organizaram para

melhorar a estrutura sanitária. agricultura.pr.gov.br

IDR-PARANÁ PARTICIPA DA EDIÇÃO DE 50 ANOS DA EXPOPARANAVAÍ
O IDR-Paraná, em parceria com a Seab e a Adapar, participa da 50º ExpoParanavaí, na

região Noroeste. Serão 11 dias de evento. A abertura da edição do Jubileu de Ouro será

nesta sexta-feira (27). Num estande de 400 m², uma equipe de profissionais do Sistema

Estadual de Agricultura do Paraná vai levar informações e tecnologias aos agricultores e

estudantes que visitarem a feira. aen.pr.gov.br

DIA DO MEIO AMBIENTE É COMEMORADO
A preservação das florestas e da vida humana a partir

dos cuidados sanitários com a fauna, a flora e o meio

ambiente foi o tema do Dia Nacional da Mata

Atlântica comemorado, em Curitiba, durante evento

promovido pelo Sindicato dos Médicos Veterinários

do Paraná (Sindivet) e pela Sociedade de Pesquisa

em Vida Selvagem e Educação Ambiental (SPVS).

agricultura.pr.gov.br
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