
CORONAVÍRUS

  NÚMEROS DO PARANÁ:

         CONFIRMADOS: 2.437.462

         INTERNADOS: 30

         RECUPERADOS: 2.358.537

         ÓBITOS: 42.853

         VACINAS APLICADAS: 24.342.978
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FEIRA DEBATE COMO AJUDAR O PR A SER 
O MELHOR SUPERMERCADO DO MUNDO

RIC - O programa RIC Rural tem

reportagem sobre ILPF e entrevista o

pesquisador do IDR-Paraná Elir de

Oliveira. ricrural.youtube.com

COSTA OESTE NEWS - Emissora

entrevistou o secretário Norberto

Ortigara sobre a importância do

oeste em proteína animal.

costaoestenews.com.br

AVICULTURA INDUSTRIAL - Site

também fala com o secretário sobre

a AveSui e a força das cooperativas.

aviculturaindustrial.com.br

O PRESENTE - O técnico do Deral

Paulo Oliva comenta a perspectiva

de safra no oeste.

presenterural.com.br
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ESTUDO ANALISA CONHECIMENTO SOBRE AS
BASES DA AGRICULTURA CONSERVACIONISTA
A maioria dos produtores de grãos tem pouco
conhecimento sobre as bases técnicas da agricultura
conservacionista, o que exige ampliar a divulgação
sobre o tema. A conclusão é de artigo publicado na
Revista Brasileira de Ciência do Solo por
pesquisadores do IDR-Paraná e da UEL. Eles
entrevistaram 234 agricultores da bacia hidrográfica
do Rio Paraná 3 com o objetivo de avaliar se
conhecem e aplicam três princípios da agricultura
conservacionista: plantio direto, manutenção
permanente de cobertura vegetal no solo e rotação
de culturas. idrparana.pr.gov.br

A transformação de matéria-prima em proteína

animal com maior valor agregado e que possa

aumentar ainda mais a liderança paranaense no

setor está sendo discutida na AveSui América Latina

2022, que se estende até amanhã (28), em

Medianeira. Focada em negócios, a feira integra

produtores, agroindustriais e investidores com

centenas de empresas de tecnologia voltadas a essa

cadeia. O secretário Norberto Ortigara representou o

governador e destacou a oportunidade que se abre

para o Estado se transformar em supermercado para

o mundo. agricultura.pr.gov.br

AGRINHO TERÁ PROJETOS DE ROBÓTICA
A edição 2022 do Concurso Agrinho terá uma
categoria inédita, destinada a projetos de robótica
desenvolvidos por estudantes da rede estadual de
ensino. Serão premiados com smartphones 32
projetos – um de cada Núcleo Regional de
Educação. Além da robótica, também haverá o
Concurso Redação Paraná Nota 10. O Agrinho é uma
parceria do Governo e Faep/Senar. aen.pr.gov.br
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https://www.rbcsjournal.org/article/soil-management-practices-adopted-by-farmers-and-how-they-perceive-conservation-agriculture/
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