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Agrofag - Matéria sobre o apoio da

Adapar na apreensão de

fertilizantes falsificados contou com

entrevista da fiscal Caroline

Garbuio. youtube.com

Canal Rural - No mês passado, o

secretário Norberto Ortigara falou

ao Canal Rural sobre o andamento

da safra à época. canalrural.com.br

EMBRAPA - Portal destacou

treinamento em parceria com o

IDR-Paraná e citou o agrônomo

Edivan Possamai. embrapa.br

A Bureau Veritas, contratada pela Fundação Instituto

de Pesquisas Econômicas (Fipe) e o Governo do

Estado, considerou o projeto da Nova Ferroeste,

corredor ferroviário que ligará Maracaju (MS) a

Paranaguá, elegível para emissão de títulos verdes,

os Green Bonds. aen.pr.gov.br

Constituído por professores da UEL e da UTFPR, além de pesquisadores de instituições

públicas voltadas ao desenvolvimento rural, o Centro de Inteligência no Agronegócio

(Cia Agro) projeta desenvolver, nos próximos dois anos, sistemas preditivos (análise de

conjuntos específicos de dados para prever cenários ou tendências para futuros

próximos ou relativamente distantes) para o combate da ferrugem-asiática e do mofo-

branco, principais doenças da soja. aen.pr.gov.br

COM PARTICIPAÇÃO DA UEL, CIA AGRO USA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO
COMBATE A PRAGAS DA SOJA
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MORANGO DO NORTE PIONEIRO
CONQUISTA INDICAÇÃO GEOGRÁFICA 
O morango do Norte Pioneiro é o novo produto

paranaense com Indicação Geográfica de

Procedência (IG). Na manhã desta terça-feira (4), o

Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)

reconheceu a qualidade particular da fruta. O pedido

tinha sido apresentado pela Associação Norte Velho

dos Produtores Rurais de Jaboti, Japira, Pinhalão e

Tomazina (ANV). agricultura.pr.gov.br

NOVA FERROESTE É ELEGÍVEL PARA EMISSÃO
DE TÍTULOS VERDES

RELATÓRIO SEMANAL DE
PLANTIO E COLHEITA
Foi publicado no site da Seab o

relatório semanal de plantio e

colheita,  que mostra a evolução

das lavouras de  batata, feijão,

milho, soja, cevada e trigo,  além

das condições meteorológicas

de todas as regiões do Paraná.

agricultura.pr.gov.br
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https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.youtube.com/watch?v=pXXkvp45T8c
https://www.canalrural.com.br/noticias/plantio-de-soja-no-parana-chega-a-6-da-area/
https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/74054258/embrapa-e-idr-parana-promovem-treinamento-em-boas-praticas-em-soja
https://www.aen.pr.gov.br/Noticia/Nova-Ferroeste-e-elegivel-para-emissao-de-titulos-verdes-atestam-especialistas
https://portal.uel.br/home/
https://www.aen.pr.gov.br/Noticia/Com-participacao-da-UEL-Cia-Agro-usa-inteligencia-artificial-no-combate-pragas-da-soja
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Morango-do-Norte-Pioneiro-conquista-Indicacao-Geografica-de-Procedencia
https://www.agricultura.pr.gov.br/system/files/publico/Safras/plantio_colheita.pdf

