03 DE JUNHO DE 2022 | EDIÇÃO 525

BOLETIM INFORMATIVO DA
ASSESSORIA DE IMPRENSA
Newsletter da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento
INTEGRAÇÃO TURISMO E AGRICULTURA
FAMILIAR PODE AJUDAR O NORTE DO PR

Com atrativos naturais e agricultura diversificada, a
região Norte do Paraná tem potencial para
mobilizar grandes investimentos e gerar mais renda
aos produtores. O assunto foi debatido durante o 1º
Seminário do Norte do Paraná de Turismo e
Agricultura Familiar, no Centro Cultural Gerson
Gerdulli, em Sertaneja, organizado com o objetivo
de discutir oportunidades e potenciais para o
desenvolvimento regional a partir da aproximação
desses setores. agricultura.pr.gov.br

EVENTO ESTIMULA A REGULARIZAÇÃO DE
AGROINDÚSTRIAS NO NORTE PIONEIRO

O Encontro Regional de Regularização de
Agroindústrias, que aconteceu nesta sexta-feira (03)
em Tomazina, reuniu produtores, representantes de
prefeituras e governos estadual e federal para
debater meios de ampliar a comercialização da
agricultura familiar. A região de Santo Antônio da
Platina, que engloba 22 municípios - entre eles
Tomazina - possui 275 agroindústrias, segundo o IDRParaná, um dos promotores do evento.
agricultura.pr.gov.br

VAZIO SANITÁRIO DA SOJA COMEÇA NO DIA 10

CORONAVÍRUS
NÚMEROS DO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 2.533.485
INTERNADOS: 30
RECUPERADOS: 2.415.722
ÓBITOS: 43.148
VACINAS APLICADAS: 25.241.583
Informe Epidemiológico da Sesa em
03/06 www.saude.pr.gov.br

NA MÍDIA
BAND PARANÁ - Emissora falou do
primeiro ano da certificação de livre
de febre aftosa sem vacinação com
participação do secretário Norberto
Ortigara e do presidente da Adapar,
Otamir Cesar Martins. youtube.com
JOVEM PAN - O secretário fala sobre

O vazio sanitário da soja no Paraná inicia nesta sexta- o mesmo assunto com a emissora.
feira (10) e segue até 10 de setembro. Nesse período
youtube.com
fica proibido cultivar, manter ou permitir a existência
de plantas vivas de soja no campo. O objetivo é limitar TRIBUNA DO INTERIOR - A
veterinária da Adapar em Campo
a sobrevivência do fungo causador da ferrugem
asiática durante a entressafra e, consequentemente, Mourão, Cláudia Gebara, fala sobre
reduzir a incidência e atrasar a ocorrência da doença atualização do cadastro de rebanho.
tribunadointerior.com.br
na próxima safra. agricultura.pr.gov.br

ADAPAR ATUA EM OPERAÇÃO DE COMBATE A AGROTÓXICOS CONTRABANDEADOS
Em fiscalização coordenada pela Adapar, na primeira semana de atividade da Operação Ágata,
os fiscais realizaram a apreensão de 1000 litros de agrotóxicos de origem estrangeira e de
utilização proibida no território brasileiro. Também foi apreendido 1,5 quilo de agrotóxico sem
cadastro. agricultura.pr.gov.br
@seabparana
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