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IDR-PARANÁ E EMBRAPA INCENTIVAM
AGRICULTOR A PRODUZIR ALHO SEMENTE
A produtividade das lavouras de alho pode ser
reduzida pela metade quando os plantios são
atacados por viroses. No Paraná, a oferta de alho
semente de qualidade, com resistência a vírus, é
reduzida. Soma-se a essa limitação o alto custo das
sementes. Para resolver parte do problema, o IDRParaná firmou parceria com a Embrapa Hortaliças
para implantar um projeto de produção de alho
semente livre de viroses. idrparana.pr.gov.br

CORONAVÍRUS
NÚMEROS DO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 2.451.914
INTERNADOS: 30
RECUPERADOS: 2.374.846
ÓBITOS: 42.879
VACINAS APLICADAS: 24.536.556

TECNOLOGIAS NA PRODUÇÃO DE MANDIOCA
Informe Epidemiológico da Sesa em
SÃO TEMA DE CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS
A cultura da mandioca é uma atividade importante
no Paraná, segundo maior produtor nacional da raiz
e líder na industrialização da raiz, principalmente a
produção de fécula. Um grupo de 35 técnicos
conheceu um pouco mais sobre a pesquisa e
práticas de manejo da mandioca, do mato e das
pragas que atacam a lavoura, durante capacitação
no Polo de Pesquisa do IDR-Paraná em Paranavaí. O
curso é uma parceria com a Cocamar Cooperativa
Agroindustrial de Maringá. idrparana.pr.gov.br
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NA MÍDIA
FOLHA DE S.PAULO - Coluna do

jornalista Mauro Zafalon fala da safra
paranaense e cita o agrônomo do
Deral Carlos Hugo Godinho.
folha.uol.com.br
OBEMDITO - Site reporta reunião

para discutir reajuste do valor da

JARDIM DO MUSEU PARANAENSE RECEBERÁ
terra nua em Umuarama e cita
FEIRA DE SEMENTES QUILOMBOLAS DOMINGO
O jardim do Museu Paranaense (MUPA), em Curitiba,
recebe no domingo (08) cinco comunidades
tradicionais – quatro remanescentes quilombolas e
uma tradicional negra – para a realização da Feira de
Sementes Quilombolas. Mais do que uma troca de
sementes crioulas, a feira promoverá um espaço de
sociabilidade e compartilhamento de saberes,
fazeres e memórias. Participarão as comunidades
Córrego das Moças, Porto Velho, João Surá, Restinga
e Tatupeva. aen.pr.gov.br
@seabparana

seabpr

presença do chefe do Deral, Antônio
Carlos Fávaro, e do gerente do IDR,
Rafael Meier. obemdito.com.br
DIÁRIO DO SUDOESTE - Jornal

descreve reunião para comemoração
dos 40 anos da assistência técnica
leiteira e cita a presença de vários
servidores da Seab e do IDR-Paraná
da regional de Pato Branco.
diariodosudoeste.com.br
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