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ENCONTRO DO PROGRAMA RENOVA PR
TEM ASSINATURA DE NOVOS CONTRATOS
Organizado pelo IDR-Paraná, o Encontro Renova
Paraná - Energia Renovável para Todos reuniu cerca
de 130 agricultores e especialistas para falar sobre o
tema, nesta terça-feira (05), na ExpoLondrina. No
evento também foram assinados contratos de
financiamento com dois agricultores – um produtor
de leite e de soja de Londrina e um avicultor de
Cambira, ambos para investimento em sistema
gerador fotovoltaico. agricultura.pr.gov.br

CORONAVÍRUS
NÚMEROS DO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 2.409.376
INTERNADOS: 42
RECUPERADOS: 2.232.964
ÓBITOS: 42.707
VACINAS APLICADAS: 23.503.637

GRUPO DISCUTE AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA
Informe Epidemiológico da Sesa em
O DESENVOLVIMENTO RURAL DO NORTE

O Conselho Consultivo do IDR-Paraná para a
Mesorregião Norte se reúne com o secretário
Norberto Ortigara e com o presidente do Instituto,
Natalino de Souza, nesta quarta-feira (06), às 14h30,
na Expolondrina. Serão discutidas as ações para o
desenvolvimento do setor na região. No encontro, o
secretário também vai falar sobre os cenários e
desafios para o agro no Paraná.aen.pr.gov.br

IDR-PARANÁ REÚNE PRODUTORES DA SEDA E
DEBATE DERIVA DE AGROTÓXICOS

Representantes do setor de sericultura do Paraná se
reuniram na segunda-feira (4),na ExpoLondrina, para
discutir diversos temas ligados ao segmento. A ação
é parte do Silk Talk. O principal ponto de discussão
foi o combate à deriva de agrotóxicos, que vem
desestimulando os sericicultores e é um dos
principais gargalos da produção. idrparana.pr.gov.br

RELATÓRIO SEMANAL DE PLANTIO E COLHEITA
Está disponível no site da Secretaria o relatório
semanal do plantio e colheita no Paraná, que mostra
as condições das lavouras de batata, feijão, milho,
soja e trigo. agricultura.pr.gov.br
@seabparana

seabpr
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NA MÍDIA
RIC RURAL - Lutécia Canalli,

pesquisadora do IDR-Paraná em
Ponta Grossa, participou de
reportagem sobre conservação de
solos. youtube.com
CANAL RURAL - O chefe do Deral,

Marcelo Garrido, falou sobre as
estimativas da safra. youtube.com
CORREIO DO POVO DO PR - O

técnico do Deral Laranjeiras, Edson
Gonçalves, e o agrônomo Carlos
Hugo Godinho falaram sobre a
safra. jcorreiodopovo.com.br
BONDE - O secretário Norberto

Ortigara foi citado em matéria
sobre a abertura da ExpoLondrina.
bonde.com.br
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