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ADAPAR AGE PARA COIBIR USO ABUSIVO
DE AGROTÓXICOS EM ÁREAS DE FEIJÃO

A Adapar trabalha para coibir o uso abusivo de
agrotóxicos e orientar os produtores sobre o manejo
correto, com vistas a evitar a contaminação nas
principais áreas produtoras de feijão. A ação decorre
da fiscalização que apontou índices irregulares de
contaminação em 26% das amostras coletadas.
Uma das principais hipóteses é a antecipação da
dessecação, com aplicação na planta toda verde, e
não com 50% de vagens secas. agricultura.pr.gov.br

SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS DO TECPAR
AJUDAM NO USO RACIONAL DO SOLO

O Tecpar tem um papel importante na preservação
e correta utilização do solo, com foco na
sustentabilidade. Entre as soluções estão os ensaios
que analisam a presença e a quantidade de
substâncias contaminantes. O Tecpar também
analisa a presença de resíduos de agrotóxicos em
solos e sedimentos e conta com equipamentos de
ponta e técnicos especializados. aen.pr.gov.br

COM FAO, SC FAZ CAMPANHA CONTRA PSA

Por meio de parceira com a FAO, Santa Catarina
lançou uma versão da campanha de prevenção à
Peste Suína Africana. A iniciativa é voltada
principalmente a produtores pequenos e
independentes. A animação foi criada pelo Centro de
Emergências para Doenças Animais Transfronteiriças
da FAO e traduzida para o português pela Secretaria
da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural
de Santa Catarina. agricultura.sc.gov.br

CORONAVÍRUS
NÚMEROS DO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 2.564.507
INTERNADOS: 30
RECUPERADOS: 2.438.794
ÓBITOS: 43.248
VACINAS APLICADAS: 25.599.116
Informe Epidemiológico da Sesa em
14/06 www.saude.pr.gov.br

NA MÍDIA
RPC - Programa Caminhos do

Campo fala do vazio sanitário e
entrevista Eduardo Portelinha, da
Adapar. globoplay.globo.com
CANAL RURAL - O presidente da

Adapar, Otamir Cesar Martins,
comenta sobre PR livre de febre
aftosa. youtube.com.br
PORTAL COSTA OESTE - Luiz

Antônio Zanon Junior, do IDRParaná, fala sobre fertilidade do
solo em São Miguel do Iguaçu.
portalcostaoeste.com.br

RELATÓRIO SEMANAL DE PLANTIO E COLHEITA AGRO MAIS - O secretário
Está disponível no site da Secretaria o relatório
semanal de plantio e colheita no Paraná, que
mostra as condições das lavouras de batata, café,
cevada, feijão, milho e trigo. agricultura.pr.gov.br
@seabparana

seabpr

Norberto Ortigara fala sobre
redução de ICMS de suínos no
programa Terraviva.
tvterraviva.band.uol.com.br
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