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TV PARANÁ TURISMO - Programa

Agrotur falou de capacitação de

produtoras de queijo com apoio do

IDR-Paraná. youtube.com

JOVEM PAN - Emissora em União

da Vitória ouve o analista Edmar

Gervásio sobre as condições das

lavouras de soja. youtube.com

RIC TV -  Técnico do Deral Paulo

Oliva participou de matéria sobre o

VBP. youtube.com

CLICK PARANÁ - Notícia sobre

início das obras de estrada que vai

ligar Quedas do Iguaçu a Rio Bonito

do Iguaçu cita o chefe regional da

Seab Valter Rodacki e o chefe

regional do IDR-Paraná Delmar

Fracasso. clickparana.com

DCMAIS - Matéria divulga
programação da ExpoIpiranga, e
cita presença do secretário
Norberto Ortigara. dcmais.com.br  
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PR VAI AMPLIAR DEBATE E PARCERIAS PARA
UMA AGRICULTURA MAIS SUSTENTÁVEL
O Paraná está aprofundando a discussão em relação

a novos caminhos da ciência e da inovação com

vistas à potencialização do bioinsumo e do reforço à

agropecuária sustentável. O plano foi apresentado

pelo secretário estadual da Agricultura e do

Abastecimento, Norberto Ortigara, na abertura do

AgroBIT Brasil, no Parque Governador Ney Braga, em

Londrina. agricultura,pr.gov.br

CADERNO APRESENTA NÚMEROS DA
SUBVENÇÃO AO SEGURO RURAL NO PARANÁ
O Deral publicou na segunda-feira (07) um caderno

que detalha as ações do Programa de Subvenção

Econômica ao Prêmio do Seguro Rural do Estado do

Paraná. O trabalho contou com a colaboração da

equipe técnica responsável pelo programa e dos

residentes técnicos.  agricultura,pr,gov,br

Está disponível no site da Seab o

relatório semanal de condições

de tempo e cultivo, que mostra

a situação das lavouras de

batata, feijão, milho. soja, cevada

e trigo. agricultura.pr.gov.br

RELATÓRIO SEMANAL DE
PLANTIO E COLHEITA

PROVA DE XÍCARA DEFINE NESTA SEMANA OS
VENCEDORES DO PRÊMIO CAFÉ QUALIDADE PR

Os 31 lotes finalistas do Concurso Café Qualidade

Paraná 2022 serão submetidos à prova de xícara na

sede de pesquisa do IDR-Paraná, em Londrina, nesta

quarta e quinta-feira (9 e 10). Os vencedores serão

anunciados no próximo dia 24, em evento no Cine

Teatro Fênix, em Apucarana. idrparana.pr.gov.br

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=TlIv2GscXqI
https://www.youtube.com/watch?v=7z2sUIRGdQk
https://www.youtube.com/watch?v=7ewkMwHEMCw
https://clicparana.com/noticia/10941/o-sonho-de-decadas-tirado-do-papel
https://dcmais.com.br/campos-gerais/ii-expoipiranga-sera-realizada-na-proxima-semana/
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Parana-vai-ampliar-debate-e-reforcar-parcerias-para-uma-agricultura-mais-sustentavel
https://www.agricultura.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2022-11/caderno_seguro_rural_2021.pdf
https://www.agricultura.pr.gov.br/Seguro-Rural/Pagina/Programa-de-Subvencao-Economica-ao-Premio-do-Seguro-Rural-no-Estado-do-Parana
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Caderno-apresenta-numeros-da-subvencao-ao-Seguro-Rural-no-Parana
https://www.agricultura.pr.gov.br/system/files/publico/Safras/plantio_colheita.pdf
https://www.aen.pr.gov.br/Noticia/Prova-de-xicara-define-nesta-semana-os-vencedores-do-Premio-Cafe-Qualidade-Parana-2022

