
@seabparana                seabpr            Contato: imprensa@seab.pr.gov.br

  

  

TNONLINE - Site fala da premiação

a produtores de café especial em

Lidianópolis e entrevista o agrônomo

do IDR-Paraná, Cleverson de Souza.

tnonline.uol.com.br 

CBN LONDRINA - Emissora fala

com responsável pelo preço de

hortigranjeiros na Ceasa de

Londrina, Luiz Alberto Sovierzoski,

sobre a influência das chuvas nos

valores. cbnlondrina.com.br

RBJ - O fiscal da Adapar Ayrton

Cavalheiro explica os motivos pelos

quais animais contrabandeados da

Argentina são abatidos. rbj.com.br 

NPDIARIO - O chefe do núcleo de

Jacarezinho, Fernando Emannuel, e

a economista Andressa Castro, falam

sobre semeadura de soja na região.

npdiario.com.br  
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COM APOIO DA SEAB, ATIVIDADES MARCAM
O DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO NO PR
A Seab, por meio do Desan, apoia iniciativas para

marcar o Dia Mundial da Alimentação, celebrado no

próximo domingo, 16 de outubro. A data foi

determinada pela FAO em 1945 para estimular

reflexões sobre o tema. De 12 a 16 de outubro, a

Seab participa também das comemorações da

Semana Estadual de Conscientização sobre os

Desperdícios de Alimentos, criada pela Lei

19.648/2018.  agricultura.pr.gov.br

O IDR-Paraná lançou um aplicativo, o ClimAtlas-19,

para pautar o trabalho diário dos agricultores do

Estado. Ele já pode ser baixado gratuitamente na

Apple Store e no Google Play. Com 188 mapas, o

ClimAtlas-19 apresenta as variações normais de

chuvas (conjunto de dados médios coletados por

um período mínimo de 30 anos), temperatura

máxima e mínima, radiação, insolação, vento e

evapotranspiração obtidas em estações

meteorológicas do IDR-Paraná e do Simepar.

idrparaná.pr.gov.br

IDR-PARANÁ LANÇA APLICATIVO COM ATLAS
CLIMÁTICO DO PARANÁ

QUEIJOS DO PR GANHAM
PRÊMIO INTERNACIONAL
Há duas semanas produtores

do estado conseguiram mais de

30 medalhas no II Prêmio

Mundial de Queijos, realizado

em São Paulo. Cerca de 1.200

queijos, de onze países,

disputaram a preferência do

júri. idrparana.pr.gov.br
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