
CORONAVÍRUS

  NÚMEROS DO PARANÁ:

         CONFIRMADOS: 2.601.279

         INTERNADOS: 30

         RECUPERADOS: 2.466.944

         ÓBITOS: 43.415

         VACINAS APLICADAS: 26.034.200
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PORTAL LITORANEA - Portal e
rádio falam de convênio para
pavimentar estrada em Guaratuba,

com o secretário Norberto Ortigara.

litoraneafm.com.br

RPC - O técnico do IDR-Paraná
Tiago Hachmann participa do
Programa Caminhos do Campo com
orientações para defesa do frio.

globoplay.globo.com

CANAL  RURAL- Secretário fala da
expectativa do Plano Safra e da
importância do seguro rural.
canalrural.combr

GUIA MEDIANEIRA - Reunião sobre
Susaf em Missal, com presença da
técnica do IDR-Paraná de Curitiba
Karolline Marques da Silva e do
representante em Missal, Fábio
Macorim. guidamedianeira.com.br
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A exportação de líquidos de origem vegetal está em

alta pelo Porto de Paranaguá. Além do óleo de soja,

que registra recorde nas exportações de maio, os

aumentos nos volumes de outros produtos

embarcados, como biodiesel, álcool, óleo de milho e

até óleo de nabo silvestre (forrageiro), também se

destacam. Somando os cinco líquidos de origem

vegetal, foram exportadas 757.733 toneladas nos

primeiros 5 meses do ano. O volume é cerca de 31%

maior que o embarque no mesmo período do ano

passado: 577.603 toneladas. aen.pr.gov.br

ALEP PRESTA HOMENAGEM AOS 50 ANOS
DE PESQUISA AGROPECUÁRIA PÚBLICA
O IDR-Paraná recebeu homenagem pelos cinquenta

anos de atuação em pesquisa agropecuária no

Estado do Paraná. A Assembleia Legislativa do

Paraná destinou o Grande Expediente desta

segunda-feira, 27, para destacar o quanto o trabalho

de pesquisa e inovação ajuda a desenvolver a

agricultura do Estado e a melhorar a qualidade de

vida no campo. idrparana.pr.gov.br

LÍQUIDOS DE ORIGEM VEGETAL SE DESTACAM
NAS EXPORTAÇÕES POR PARANAGUÁ

ADAPAR TREINA OPERADORES DE DRONES
PARA USO NA DEFESA SANITÁRIA VEGETAL
A Adapar inicia nesta terça-feira (28), em Londrina, a

capacitação prática de servidores para o uso de

drones em levantamentos sobre a conservação do

solo agrícola e apoio em ações de fiscalização. A

atividade presencial complementará o módulo

teórico realizado por meio da Escola de Gestão.

Recentemente, a Adapar adquiriu seis drones,

visando que os procedimentos de defesa

agropecuária sejam realizados com maior segurança,

qualidade e agilidade. agricultura.pr.gov.br
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