
CORONAVÍRUS

  NÚMEROS DO PARANÁ:

         CONFIRMADOS: 2.442.397

         INTERNADOS: 30

         RECUPERADOS: 2.362.583

         ÓBITOS: 42.865

         VACINAS APLICADAS: 24.450.098
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ATUALIZAÇÃO DE REBANHO COMEÇA
DIA 1.º; SEAGRI PROMOVE WEBINAR

O PRESENTE - Jornal fala de caso de

raiva em Terra Roxa e entrevista

Everton Cesar da Silva, da ULSA

Guaíra,  opresente.com.br

TRIBUNA DO NORTE - Reportagem
fala da entrega de alimento a

entidade de Ivaiporã e ouve a

extensionista do IDR-Paraná Paula

Roldão. tnonline.uol.com.br

NOTÍCIAS AGRÍCOLAS - O analista

do Deral Edmar Gervásio conversa

sobre previsão de recorde na

produção de milho. youtube.com.br

CANAL RURAL - Secretário Norberto

Ortigara comenta sobre os prejuízos

causados por granizo na região

Oeste. canalrural.com.br
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IDR-PARANÁ APRESENTA INOVAÇÕES
TECNOLÓGICAS DURANTE EXPOINGÁ

A Campanha de Atualização dos Rebanhos do

Paraná de 2022 começa neste domingo (1°) e se

estenderá até 30 de junho. A atualização é

obrigatória para todos os produtores rurais com

animais de produção, sob pena de impedimento

para obter a GTA e sujeição a multa. Um webinário,

segunda-feira (02), às 17 horas, com transmissão pelo

YouTube da Seab, dará início oficial. Terá a presença

do secretário, presidentes da Adapar, IDR-Paraná e

de entidades do setor produtivo. agricultura.pr.gov.br

O IDR-Paraná participa da 48ª Expoingá, que terá
abertura oficial dia 5 de maio. O evento é realizado
pela Sociedade Rural de Maringá e nesta edição terá
o tema “Expoingá conecta você ao novo agro”. No
espaço Agromuseu, o instituto vai mostrar diversas
tecnologias em unidades didáticas expositivas. Além
disso, serão realizados cursos e workshops para os
produtores e público em geral. idrparana.pr.gov.br

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2022-04/informe_epidemiologico_29_04_2022.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Boletim-da-Covid-19-confirma-mais-2594-casos-e-quatro-obitos-pela-doenca
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.opresente.com.br/municipios/apos-casos-de-raiva-adapar-inicia-fiscalizacao-em-propriedades-de-terra-roxa/
https://tnonline.uol.com.br/noticias/vale-do-ivai/prefeitura-de-ivaipora-doa-alimentos-a-ong-torre-forte-637404?d=1
https://www.youtube.com/watch?v=44j2SbS4JZk
https://www.canalrural.com.br/noticias/agricultura/tempestade-e-granizo-no-oeste-do-parana-resultaram-na-perda-de-130-mil-t-de-milho/
https://www.youtube.com/channel/UCSGNdIiS7oHcynnDhctkBIw/featured
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Prazo-para-atualizacao-obrigatoria-de-rebanhos-comeca-em-1o-de-maio
https://www.idrparana.pr.gov.br/Noticia/IDR-Parana-apresenta-inovacoes-tecnologicas-durante-Expoinga-2022

