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TRIBUNA DO INTERIOR - Jornal fala

da Caminhada da Natureza que será

realizada em Roncador e conversa

com o coordenador do evento na

região, Clovis Rosa, do IDR-Paraná.

tribunadointerior.com.br 

JB LITORAL - A técnica da

defumação de peixes, adotada no

litoral, foi tema de curso ministrado,

entre outros, pelo IDR-Paraná.

jblitoral.com.br 

DESTAQUE RURAL - O excesso de

chuva, que pode prejudicar a

qualidade do trigo que está por

colher, é assunto de live, com

participação do agrônomo do Deral

Carlos Hugo Godinho. youtube.com 
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CHUVAS E TEMPERATURAS BAIXAS NO PR
PREJUDICAM DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA  
As chuvas frequentes registradas em setembro e

nesta primeira metade de outubro dificultam a

colheita do trigo e o plantio de soja, milho e feijão

no Paraná. Para as lavouras já implantadas, o

excesso de umidade provoca a perda da qualidade.

A análise está no Boletim Semanal de Conjuntura

Agropecuária, elaborado pelo Deral, que também

traz informações sobre fruticultura, pecuária de leite

e suinocultura. agricultura.pr.gov.br

O Tecpar está com uma vaga aberta para bolsista

com curso superior em Agronomia ou Engenharia

Agrícola, para atuar em Curitiba, na área de

certificação do programa Paraná Mais Orgânico. A

inscrição é gratuita e pode ser feita na próxima

semana, de segunda (17) a quinta-feira (20). O edital

completo está disponível AQUI. A atividade oferece

bolsa-auxílio no valor de R$ 2,5 mil mensais para

dedicação de 40 horas semanais. aen.pr.gov.br

TECPAR TEM UMA VAGA PARA BOLSISTA NO
PROGRAMA CERTIFICAÇÃO DE ORGÂNICOS

APLICATIVO AJUDA NA
PROTEÇÃO DE ABELHAS 
A região de Campo Mourão

tem uma nova ferramenta, o

App Pólen, para ajudar na

proteção do meio ambiente. A

ferramenta foi desenvolvida em

uma parceria entre a UEM e o

MPPR. O produtor que verificar

a morte de abelhas em

localidades da região pode

comunicar diretamente aos

órgãos fiscalizadores.

aen.pr.gov.br
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