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PARANÁ TURISMO - Emissora fala

da atualização de rebanho e

conversa com Rafael Gonçalves Dias,

da Adapar, e Norberto Ortigara.

youtube.com

PARANÁ TURISMO - O 1.º ano de

certificação de febre aftosa é tema

de reportagem com Otamir Martins

e Norberto Ortigara. youtube.com

REDE HUMAITÁ - O técnico do IDR-

Paraná Tiago Hachman fala sobre

agricultura sustentável no

Miringuava. youtube.com

CBN LONDRINA - O analista de

milho do Deral, Edmar Gervásio, fala

sobre expectativa de recorde em

milho. cbnlondrina.com.br
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O status de área livre de febre aftosa sem vacinação

e o reconhecimento de unidade autônoma livre da

peste suína clássica, chancelados pela Organização

Internacional de Saúde Animal (OIE) em maio do

ano passado, começaram a surtir efeitos práticos

para o agronegócio paranaense. A Pesquisa

Trimestral de Abate de Animais, divulgada nesta

quarta-feira (08) pelo IBGE, revelou que o Estado

abateu 2.791.867 cabeças de suínos no primeiro

trimestre de 2022, incremento de 9% em relação aos

primeiros três meses do ano passado, com 2.562.477

cabeças. agricultura.pr.gov.br

PRODUÇÃO DE CARNE SUÍNA CRESCE 9%
NO 1º TRIMESTRE NO PR, APONTA IBGE

IDR-PARANÁ CELEBRA 50 ANOS DE PESQUISA
COM LANÇAMENTO DE NOVAS CULTIVARES
O IDR-Paraná lançará no dia 30 de junho, em

Londrina, quatro cultivares para celebrar 50 anos de

atuação em pesquisa pública. A instituição oferece

ao setor produtivo quatro opções: aveia branca IPR

Andrômeda, cártamo IPR 211, canola IPR 212 para a

produção de grãos e renda no período de inverno, e

o nabo forrageiro IPR 210, prioritariamente destinado

ao uso como planta de cobertura em estratégias de

manejo conservacionista do solo. idrparana.pr.gov.br
PR E BANGLADESH BUSCAM NOVAS RELAÇÕES
COMERCIAIS E DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O governador em exercício Darci Piana recebeu

nesta quarta-feira (08) a embaixadora de

Bangladesh no Brasil, Sadia Faizunnesa, no Palácio

Iguaçu. No encontro, ambos manifestaram interesse

em estreitar relações para desenvolver parcerias

entre o país oriental e o Estado. O secretário

Norberto Ortigara também participou da reunião.

aen.pr.gov.br
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