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JB LITORAL - Jornal fala da

reestruturação da Feira do Produtor

de Morretes e cita a técnica do IDR-

Paraná Ruth Pires. jblitoral.com.br

CBN LONDRINA - O presidente da

Adapar, Otamir Martins, falou sobre

a campanha de atualização de

rebanhos. cbnlondrina.com.br

PREFEITURA DE TOLEDO - Valmir

Cardozo Pereira, do IDR-Paraná, foi

citado em texto sobre recuperação

de nascentes. toledo.pr.gov.br
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Representantes dos municípios participaram de um

projeto desenvolvido pelo Tecpar e pela Associação

dos Municípios do Paraná (AMP) para ampliar a

certificação de produtos orgânicos. Por meio de

workshops com as prefeituras, o objetivo é estimular

a geração de empregos e renda, com foco no

desenvolvimento regional sustentável. aen.pr.gov.br

Para marcar a reta final da Campanha de

Atualização do Rebanho, que termina em 30 de

junho, a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná

(Adapar) realizou um webinário nesta terça-feira (21),

com o objetivo de estimular principalmente as

regiões com os menores índices de adesão e

esclarecer dúvidas. agricultura.pr.gov.br

ADAPAR INTENSIFICA CAMPANHA DE
ATUALIZAÇÃO DO REBANHO

TECPAR E AMP LEVAM INFORMAÇÕES SOBRE
ORGÂNICOS A MUNICÍPIOS DO PARANÁ

COM FOCO NO MILHO, IDR-PARANÁ ANALISA
REFLEXOS DO INVERNO NA AGRICULTURA
A chegada do inverno traz a possibilidade de chuvas

mal distribuídas durante o ciclo do milho segunda

safra, além de geadas em áreas suscetíveis e a baixa

luminosidade característica do período. Estes

fatores podem reduzir a produtividade de algumas

lavouras, de acordo com a agrometeorologista

Heverly Morais, do IDR-Paraná. idrparana,pr,gov,br
EXPORTAÇÃO DE MILHO A GRANEL CRESCE
161% NO PORTO DE PARANAGUÁ
De janeiro a maio de 2022, o volume de milho a

granel exportado pelo Porto de Paranaguá

aumentou 161% na comparação com o mesmo

período do ano passado. Foram embarcadas

1.546.247 toneladas do produto nos cinco primeiros

meses de 2022 e 591.538 toneladas no mesmo

período do ano anterior. aen.pr.gov.br

http://saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2022-06/informe_epidemiologico_21_06_2022.pdf
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https://www.idrparana.pr.gov.br/Noticia/Com-La-Nina-inverno-traz-preocupacao-para-produtores-de-milho
https://www.aen.pr.gov.br/Noticia/Exportacao-de-milho-granel-cresce-161-no-Porto-de-Paranagua

