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CORREIO DO POVO - Jornal fala
sobre as potenciais perdas na

cultura de soja na região Sul com

entrevista do técnico do Deral em

Laranjeiras do Sul Edson Gonçalves

de Oliveira. jcorreiodopovo.com.br

HOJE CENTRO SUL - Os efeitos da

falta de chuva na produção agrícola

são abordados pelo jornal que

conversa com o agrônomo do

núcleo de Irati Roberto Celito

Henich. hojecentrosul.com.br
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ESTADO DEFENDE PARCERIA EM INOVAÇÃO
E TECNOLOGIA NO SETOR AGROPECUÁRIO
O Estado, por meio do secretário Norberto Ortigara,

defendeu maior integração de entidades públicas e

privadas para que inovações e tecnologias modernas

cheguem com rapidez e eficácia ao setor

agropecuário. Ele participou do Ciclo de Debates e

Palestras da Comissão da Agricultura e Reforma

Agrária do Senado Federal. A reunião foi no Show

Rural, nesta quinta-feira (10). agricultura.pr.gov.br

AGROECOLOGIA GANHA LITERATURA
TÉCNICA E PROTÓTIPO DE ROLO-FACA
Com a participação de várias entidades no

desenvolvimento, entre elas o IDR-Paraná, foi

apresentado no Show Rural 2022 um protótipo de

rolo-faca para plantio direto de hortaliças, um

compilado de 11 fichas com indicações técnicas para

a produção agroecológica, além de dois boletins. O

rolo-faca é desenvolvido no Departamento de

Engenharia Agrícola da Unioeste. idrparana.pr.gov.br
RETORNO DE CHUVAS AJUDA MANEJO BOVINO
O ano de 2022 começou com melhora climática,

facilitando o manejo do rebanho de bovinos e

mantendo a perspectiva de boa cotação para os

produtores no Paraná. O assunto está no Boletim

Semanal de Conjuntura Agropecuária preparado

pelos técnicos do Deral. agricultura.pr.gov.br

A Procuradoria-Geral do Estado
divulgou manual com Orientações
sobre as Condutas Vedadas aos
Agentes Públicos Estaduais no
ano eleitoral de 2022.

PGE DIVULGA AS CONDUTAS
VEDADAS NO ANO ELEITORAL

O uso de energias renováveis está atraindo a atenção
de produtores que visitam o Show Rural Coopavel.
Nesta quinta-feira mais de 200 pessoas participaram
de uma reunião no espaço do IDR-Paraná para
conhecer detalhes do programa RenovaPR, que
incentiva o uso de energia renováveis no campo.

Algumas assinaram os contratos agricultura.pr.gov.br

PRODUTORES ASSINAM CONTRATOS
PARA FINANCIAR ENERGIA RENOVÁVEL
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