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TV PARANÁ TURISMO - Matéria do

programa AgroTur sobre o  Centro

de Diagnóstico “Marcos Enrietti”

(CDME), da Adapar, ouve o gerente

de Laboratórios Rubens de Oliveira

e a fiscal de Defesa Agropecuária

Mara Joinaeau. youtube.com

JORNAL COCAMAR - Notícia cita

presença do secretário Norberto

Ortigara no 3º Fórum Brasileiro

sobre Integração Lavoura-Pecuária-

Floresta, jornalcocamar.com.br

O PRESENTE - Reunião da Adapar

sobre enfezamento de milho no

Oeste é tema de matéria que cita o

engenheiro agrônomo Anderson

Leminska. opresente.com.br
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O avanço da colheita e a melhora na qualidade e

nos preços da mandioca estão entre os destaques

do Boletim Semanal de Conjuntura Agropecuária,

referente à semana de 6 a 12 de maio, divulgado

nesta quinta-feira (12) pelos técnicos do Deral.

A colheita da mandioca foi favorecida pelas boas

condições climáticas das últimas semanas e já

chegou a cerca de 26% dos 130 mil hectares

plantados. Esta área representa uma redução de 2%

em relação à safra passada, e a produção, estimada

em 2,8 milhões de toneladas, será 7% menor. O

documento também traz dados sobre outras

culturas do Paraná. agricultura.pr.gov.br

COLHEITA DA MANDIOCA AVANÇA E
QUALIDADE DO PRODUTO MELHORA NO PR

GOVERNO SANCIONA LIBERAÇÃO DE
RECURSOS PARA O PLANO SAFRA 2021/2022
Foi sancionada sem vetos a Lei 14.336, de 2022, que

abre ao orçamento da União crédito suplementar de

R$ 2,57 bilhões. Do total, RS 868,5 milhões são para

equalização de juros do atual Plano-safra. A norma

deriva do Projeto de Lei (PLN) 1/2022, aprovado pelo

Congresso Nacional em abril. Os recursos atenderão

programas como Pronaf, operações de custeio, de

comercialização e de investimento. gov.br/agricultura
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