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MODERNIZAÇÃO DO PORTO DE PARANAGUÁ
BENEFICIA O AGRONEGÓCIO PARANAENSE
O governo fará investimentos de mais de R$ 2,5
bilhões em infraestrutura. Entre as que beneficiam
diretamente o agronegócio paranaense está a
modernização e ampliação do Corredor de
Exportação, no Porto de Paranaguá. A Portos do
Paraná, empresa pública que administra as
operações portuárias, vai investir R$ 1,3 bilhão na
obra. Também serão implantadas novas esteiras
transportadoras nos berços destinados a receber
fertilizantes. aen.pr.gov.br

CORONAVÍRUS
NÚMEROS DO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 2.400.103
INTERNADOS: 55
RECUPERADOS: 2.159.992
ÓBITOS: 42.679
VACINAS APLICADAS: 23.146.780

FERRAMENTA CONTROLE LEITEIRO AJUDA A
Informe Epidemiológico da Sesa em
BEM MANEJAR PRODUTIVIDADE DO REBANHO 29/03 www.saude.pr.gov.br
O controle leiteiro é uma ferramenta que pode
melhorar a produtividade do rebanho e aumentar o
rendimento. Com a sua adoção é possível saber a
situação dos animais, os problemas do plantel, bem
como as soluções ao alcance do criador. Em Ivaí, um
produtor acompanhado pelo IDR-Paraná dobrou a
receita bruta da atividade leiteira em seis meses.
Além disso, as práticas adotadas no manejo dos
animais resultaram em um leite de melhor
qualidade e mais valorizado. idrparana.pr.gov.br

PESQUISA EM AVEIA É TEMA DE REUNIÃO

Mais de 80 pesquisadores e interessados no cultivo
de aveia participam a partir desta terça-feira (29), na
sede do IDR-Paraná em Londrina, da 41ª reunião da
Comissão Brasileira de Pesquisa de Aveia (CBPA).
Avaliação de resultados e planejamento do próximo
ciclo de trabalho são os principais objetivos da
reunião. aen.pr.gov.br

NA MÍDIA
RIC RURAL - O engenheiro

agrônomo do IDR-Paraná, Tiago
Hachmann, foi entrevistado sobre
agricultura sustentável na RMC.
ricmais.com.br
CANAL DO BOI - O programa Mais

Pecuária fala sobre o preço da
arroba bovina no Paraná, com
entrevista do médico-veterinário do
Deral Fábio Mezzadri. A partir de
2m50s. youtube.com
RPC - Caminhos do Campo

apresenta reportagem sobre o
aumento no preço dos tomates e

RELATÓRIO SEMANAL DE PLANTIO E COLHEITA
entrevista o diretor agrocomercial
Está disponível no site da Seab o relatório de plantio
da Ceasa, Paulo Ricardo da Nova.
e colheita que mostra a evolução nas culturas de
globoplay.globo.com
batata, feijão, milho e soja. agricultura.pr.gov.br
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