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EXTENSÃO RURAL COMEMORA 66 ANOS
AJUDANDO A TRANSFORMAR AGRO NO PR
A Extensão Rural completa nesta sexta-feira (20),
uma trajetória de 66 anos junto ao produtor
paranaense. O trabalho executado pelo IDR-Paraná
vem ajudando a transformar a agropecuária,
promovendo o desenvolvimento rural sustentável,
coordenando, articulando e executando assistência
técnica. Foi em 20 de maio de 1956 que a Extensão
Rural chegou ao Paraná, com a instalação do
Escritório Técnico de Agricultura (ETA). aen.pr.gov.br

EXPORTAÇÕES DO AGRO EM ABRIL BATEM
RECORDE PARA O MÊS, COM US$ 14,86 BI

As exportações do agronegócio brasileiro em abril
totalizaram US$ 14,86 bilhões, valor recorde para o
mês. O número representa alta de 14,9% em relação
a abril de 2021. De acordo o Ministério da Agricultura
Pecuária e Abastecimento, a elevação dos preços
dos alimentos no mercado internacional explica o
incremento no valor das exportações, mesmo após
queda no volume embarcado (-13,2%).
gov.br/agricultura

NO DIA MUNDIAL DAS ABELHAS, PR DESTACA
IMPORTÂNCIA DAS ESPÉCIES NATIVAS

Em alusão ao Dia Mundial das Abelhas, nesta sextafeira (20), o Governo do Paraná celebra a adesão de
25 municípios ao Poliniza Paraná desde o início do
ano. O objetivo do programa é promover a educação
ambiental sobre o importante papel delas na
preservação da biodiversidade, além da produção do
mel. O projeto foi expandido para o Estado pela
Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do
Turismo (Sedest) dentro dos Parques Urbanos,
espaços viabilizados pela pasta, por meio do Instituto
Água e Terra (IAT). aen.pr.gov.br
@seabparana

seabpr

CORONAVÍRUS
NÚMEROS DO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 2.495.908
INTERNADOS: 30
RECUPERADOS: 2.405.571
ÓBITOS: 43.006
VACINAS APLICADAS: 24.999.896
Informe Epidemiológico da Sesa em
20/05 www.saude.pr.gov.br

NA MÍDIA
RÁDIO IPIRANGA - Site registrou a

presença do secretário Norberto
Ortigara na entrega de veículo e
equipamentos para cooperativa de
pequenos agricultores.
radioipiranga,com.br
DIÁRIO DO SUDOESTE - A analista

de ciência e tecnologia do IDRParaná Joice Mari Assmann fala
sobre jornada de agroecologia em
Pato Branco.
diariodosudoeste.com.br
RURAL NEWS - Portal entrevistou

o secretário Norberto Ortigara
sobre ações sustentáveis na
produção de soja, durante
congresso em Foz do Iguaçu.
ruralnews.agr.br

Contato: imprensa@seab.pr.gov.br

