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JORNAL DO OESTE - A agrônoma

Jean Marie Ferrarini Triches, do Deral

em Toledo, comenta os resultados

da safra de inverno 21/22 em reunião

em Marechal Cândido Rondon.

jornaldooeste.com.br

O PEROBAL - Daniele Sandri, Diniz

Dias D´Oliveira, Cristovon Videira

Ripol e Hernani Alves da Silva, do

IDR-Paraná, foram citados em

matéria sobre capacitação de

servidores. operobal.uel.br

PORTAL CANTU - Portal fala da

presença do secretário Norberto

Ortigara em evento de assinatura de

convênio com prefeitura de

Laranjeiras do Sul.

portalcantu.com.br 

O BEMDITO - Site fala de raiva

bovina em São Jorge do Patrocínio e

conversa com o fiscal da Adapar no

núcleo regional Luiz Fernando.

obemdito.com.br

BOLETIM INFORMATIVO DA
ASSESSORIA DE IMPRENSA 

28 DE OUTUBRO DE 2022 | EDIÇÃO 562 

Newsletter da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento 

NA MÍDIA

 

IDR-PARANÁ DISCUTE OPORTUNIDADES
DA CITRICULTURA NO VALE DO RIBEIRA
O IDR-Paraná lançou na quinta-feira (27) o informe

técnico “Citricultura no Vale do Ribeira paranaense:

riscos e oportunidades”, em solenidade na Câmara

Municipal de Cerro Azul (a 90 quilômetros de

Curitiba). A publicação levanta aspectos históricos,

econômicos e técnicos relacionados ao cultivo de

citros para traçar um minucioso perfil da produção.

Cerca de 90% da área de citros no Vale do Ribeira é

destinada ao cultivo de ponkan, idrparana.pr.gov.br

ENTIDADES DO SUL PROPÕEM VIGILÂNCIA
SANITÁRIA ANIMAL COMPARTILHADA
As entidades de vigilância sanitária animal do Sul
pretendem compartilhar as estruturas dos postos de
fiscalização do trânsito agropecuário nas divisas
entre os Estados. Também há intenção de integrar
dados, informações e equipamentos de
monitoramento relacionados ao trânsito de cargas.
Eles sugerem ainda estudar um modelo para a
fiscalização da inspeção de produtos de origem
animal no País. As propostas foram discutidas no
Fórum Nacional dos Executores de Sanidade
Agropecuária (Fonesa), realizado nesta quarta e
quinta-feiras, em Florianópolis. agricultura.pr.gov.br

SÓ CEASA DE LONDRINA
ABRE NO DIA DE FINADOS
A Ceasa de Londrina abre na

próxima quarta-feira, dia 2 de

novembro. As outras quatro, em

Curitiba, Maringá, Cascavel e Foz do

Iguaçu, estarão fechadas no feriado

nacional, Dia de Finados.

ceasa.pr.gov.br
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