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RPC -Boa Noite Paraná fala das

consequências das chuvas para o

agro e entrevista o chefe do Deral,

Marcelo Garrido. globoplay.globo.br

CATVE - Emissora também trata da

questão das chuvas em relação à

agricultura e entrevista o analista do

Deral Edmar Gervásio. A partir de

19m44  youtube.com.br

RPC - A florada do café foi tema de

reportagem do programa Caminhos

do Campo com entrevista do

agrônomo do IDR-Paraná Romeu

Gair. g1.globo.com

TRIBUNA DO NORTE - As

consequências da chuva também

foram analisadas pelo técnico do

Deral de Apucarana, Adriano

Nunomura. tnonline.,com.br 
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O IDR-Paraná retomou o Alerta Ferrugem para

realizar o monitoramento anual da ferrugem

asiática. A soja vai ocupar 5,7 milhões de hectares na

safra 2022/23 no Paraná. É um dos principais

produtos da agropecuária estadual. Mas a cada ano

as lavouras são ameaçadas pela doença que pode

causar perdas superiores a 80% da produtividade, se

não forem adotadas medidas adequadas. O serviço

permite o manejo da ferrugem e a redução do uso

de fungicidas, promovendo práticas sustentáveis de

produção da soja. idrparana.pr.gov.br

ALERTA FERRUGEM É RETOMADO COM VISTAS A
PRÁTICA MAIS SUSTENTÁVEL PARA A SOJA PR TEM 193 PRODUTOS E 259

CACHAÇARIAS REGISTRADAS
O número de municípios
brasileiros com cachaçaria
registrada passou de 586 em
2020 para 611 em 2021. É o que
mostra o Anuário da Cachaça
2021, divulgado pelo Mapa. O
Paraná  possui 193 produtos com
259 marcas. No Estado, há 22
municípios com pelo menos uma
cachaçaria registrada.
gov.br/agricultura

PROGRAMAS DE GOVERNO FORTALECEM
SEGURANÇA ALIMENTAR NO PARANÁ
A celebração do Dia Mundial da Alimentação, em

16 de outubro, estimula em mais de 150 países a

organização de eventos sobre o tema, além de

lembrar a importância de ações individuais e

políticas públicas para combater a fome e o

desperdício. A Seab age em consonância com as

metas da Organização das Nações Unidas (ONU) e

ajuda a elevar a qualidade de vida da população em

situação de vulnerabilidade social.

agricultura.pr.gov.br
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https://globoplay.globo.com/v/11028360/
https://www.youtube.com/watch?v=EP9SRlL8g2M
https://www.youtube.com/watch?v=EP9SRlL8g2M
https://g1.globo.com/pr/parana/caminhos-do-campo/noticia/2022/10/16/parana-deve-produzir-60-mil-toneladas-de-cafe-na-proxima-safra-diz-seab.ghtml
https://m.tnonline.uol.com.br/noticias/vale-do-ivai/chuva-atrasa-plantio-de-milho-e-soja-nos-municipios-da-regiao-693301?d=1
https://m.tnonline.uol.com.br/noticias/vale-do-ivai/chuva-atrasa-plantio-de-milho-e-soja-nos-municipios-da-regiao-693301?d=1
https://www.idrparana.pr.gov.br/Noticia/IDR-Parana-inicia-os-trabalhos-da-rede-Alerta-Ferrugem-da-Soja
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias-2022/brasil-tem-611-municipios-com-pelo-menos-uma-cachacaria-registrada-aponta-anuario/AnuriodaCachaa2021v.finalcompactado.pdf
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias-2022/brasil-tem-611-municipios-com-pelo-menos-uma-cachacaria-registrada-aponta-anuario
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Atividades-marcam-o-Dia-Mundial-da-Alimentacao-no-Parana
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Programas-de-Governo-do-Estado-fortalecem-seguranca-alimentar-no-Parana

