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TV PARANÁ TURISMO - O chefe do

Deral, Marcelo Garrido, falou sobre o

impacto da chuva para as lavouras

do Paraná.

youtube.com/c/TVPARANATURISMO

RPC- O programa Caminhos do

Campo conversou com o

pesquisador Mario Takarashi, do

IDR-Paraná, sobre uma mandioca

gigante colhida no Noroeste.

g1.globo.com

GAZETA DO POVO - O agrônomo

do Deral Carlos Hugo Godinho foi

citado em reportagem sobre o

impacto das chuvas nas lavouras de

trigo. gazetadopovo.com.br

DPONTA NEWS - Site noticiou a

participação da gerente regional do

IDR-Paraná, Luciane Curtes, e do

chefe do núcleo regional de Ponta

Grossa, Marcelo Hupalo, em live

sobre o SISAN. dpontanews.com.br
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Está disponível no site da

Secretaria o relatório semanal

de plantio e colheita, que

mostra as condições das

lavouras de batata, feijão, milho,

soja, cevada e trigo.

agricultura.pr.gov.br

VALE DO RIBEIRA BUSCA RECONHECIMENTO
COMO ÁREA LIVRE DE CANCRO CÍTRICO
A Adapar e o Ministério da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento estão intensificando a vigilância

fitossanitária, tanto no trânsito agropecuário de

produtos vegetais quanto nas plantações de frutas

cítricas, na região do Vale do Ribeira, com vistas ao

reconhecimento como Área Livre de Praga (ALP) –

Cancro Cítrico. A conquista possibilitará ampliação

de mercado para os frutos, que têm características

diferenciadas de sabor. agricultura.pr.gov.br

SORVETE DE TILÁPIA: DOUTORANDA DO PARANÁ
RECEBE PRÊMIO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO
A doutoranda do Programa de Pós-graduação em

Desenvolvimento Rural Sustentável da Unioeste,

Ana Maria da Silva, representou esse mês a

instituição no Seafood Show Latin America,

principal encontro da cadeia produtiva do pescado

na América Latina, em São Paulo. O sorvete com

proteínas hidrolizadas de tilápia, fruto de seus

estudos, conquistou o terceiro lugar na Maratona de

Inovação do Pescado no AgriFutura. aen.pr.gov.br

RELATÓRIO SEMANAL DE
PLANTIO E COLHEITA

https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.youtube.com/watch?v=-j4GEau0OS0
https://g1.globo.com/pr/parana/caminhos-do-campo/#v/11048607
https://www.gazetadopovo.com.br/parana/excesso-chuva-ameaca-lavoura-trigo-parana/
https://dpontanews.com.br/agronegocio/sindicato-rural-seab-e-idr-pr-debatem-adesao-ao-sisan/
https://www.agricultura.pr.gov.br/system/files/publico/Safras/plantio_colheita.pdf
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Vale-do-Ribeira-busca-reconhecimento-como-area-livre-de-cancro-citrico
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Conquista-de-Indicacao-Geografica-abre-novos-mercados-para-vinho-de-Bituruna
https://www.aen.pr.gov.br/Noticia/Sorvete-de-tilapia-doutoranda-do-Parana-recebe-premio-internacional-pela-inovacao

