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MINUTO RURAL - O secretário

Norberto Ortigara é um dos

entrevistados em reportagem sobre

a ExpoFrísia. youtube.com.br

O MARINGÁ - Site fala de reunião de

mulheres líderes do agro durante a

Expoingá e registra palestra do

secretário. omaringa.com.br

O PRESENTE RURAL - O agrônomo

da Adapar Anderson Lemiska fala de

enfezamento em Marechal Cândido

Rondon. opresenterural.com.br

A REDE - Site fala da colheita da

soja na região de Ponta Grossa e

conversa com o economista do

Deral Luiz Alberto Vantroba.

d.arede.info
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A chegada de uma massa de ar polar vai derrubar as

temperaturas no Paraná a partir desta terça-feira (17).

Previstas para vários pontos do estado, as geadas

ocorrem de intensidade fraca a moderada de acordo

com a região, exceto no Litoral. Com o fenômeno, na

cafeicultura recomenda-se o enterrio de mudas.

Hortaliças, leguminosas, árvores frutíferas tropicais

recém-plantadas e demais culturas sensíveis devem

ser protegidas com aquecimento, irrigação ou

cobertura, enquanto granjas de aves e suínos

precisam ser aquecidas. aen.pr.gov.br

MASSA DE AR POLAR VAI DERRUBAR AS
TEMPERATURAS NO PARANÁ

NOVO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DO
NOROESTE É LANÇADO NA EXPOINGÁ
Um seminário realizado na programação de eventos

técnicos da 48ª Expoingá marcou o lançamento, na

sexta-feira (13), da Unidade Mista de Desenvolvimento

Territorial, conhecida pela sigla UMDT. Pioneira no

Paraná, a Unidade Mista é fruto da parceria entre a

Universidade Estadual de Maringá, a Associação dos

Municípios do Setentrião Paranaense (Amusep), o

IDR-Paraná e o Núcleo Regional da Seab.

aen.pr.gov.br

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2022-05/informe_epidemiologico_16_05_2022.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2022-05/informe_epidemiologico_12_05_2022.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Saude-confirma-mais-3198-casos-e-14-obitos-pela-Covid-19-no-Parana
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Sesa-confirma-851-novos-casos-e-um-obito-pela-Covid-19
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https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.youtube.com/watch?v=SS_cIAtuyE0&t=140s
https://omaringa.com.br/coluna/expoinga-2022/mulheres-lideres-do-agro-debatem-desafios-na-48a-expoinga/
https://opresenterural.com.br/enfezamento-do-milho-e-tema-de-reuniao-tecnica-da-adapar-em-marechal-candido-rondon/
https://d.arede.info/agronegocio/421780/colheita-de-soja-supera-2-milhoes-de-toneladas-na-regiao
https://www.aen.pr.gov.br/Noticia/Massa-de-ar-polar-vai-derrubar-temperaturas-no-Parana
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Tecnologia-das-cooperativas-dos-Campos-Gerais-ajuda-Parana-produzir-cada-vez-mais-leite
https://www.aen.pr.gov.br/Noticia/Com-apoio-do-Estado-novo-projeto-de-desenvolvimento-do-Noroeste-e-lancado-na-Expoinga

