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C.VALE - Programa de rádio da

cooperativa falou da visita do

secretário Norberto Ortigara à

unidade de Palotina. 

 www.cvale.com.br

PREFEITURA DE SJP - Notícia

destaca reunião sobre o Susaf-PR

com participação do secretário

Norberto Ortigara, da gerente de

Inspeção de Produtos de Origem

Animal da Adapar, Mariza Koloda;

do diretor-presidente do IDR-

Paraná, Natalino de Souza e do

diretor-presidente da Adapar,

Otamir Cesar Martins. sjp.pr.gov.br
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ARMADILHAS PARA CIGARRINHAS AJUDAM
A COMBATER O ENFEZAMENTO DO MILHO
A Adapar está instalando armadilhas para capturar a

cigarrinha do milho, vetor do enfezamento do milho.

Um estudo mais aprofundado da ocorrência e

infectividade é fundamental para entender a

dinâmica e a distribuição da doença no Estado. As

armadilhas são do tipo piso amarelo colante e foram

distribuídas nas diferentes Unidades Regionais da

Adapar. Elas são monitoradas semanalmente pelos

fiscais e enviadas para o Centro de Diagnóstico Marcos

Enrietti – CDME/Adapar. agricultura.pr.gov.br

A pavimentação de uma estrada rural em Pato Branco

vai beneficiar produtores e comunidade local. A

estrada municipal Romualdo Guarez vai receber

investimento de R$ 4,42 milhões, sendo R$ 1 milhão

por meio do programa Estradas da Integração, da

Seab, e R$ 3,42 milhões do município. Estima-se que

aproximadamente 180 agricultores serão beneficiados

nas comunidades São Caetano e Barra do Dourado,

além de demais usuários. agricultura.pr.gov.br

CADERNO REGIONAL ANALISA A
FORMAÇÃO DE PREÇO DE TERRAS
As variáveis que contribuem para a

formação do preço de terras

agrícolas no Paraná são analisadas

no terceiro volume do Caderno

Regional Agropecuário, publicado

nesta quarta-feira (23) pelo Deral. 

O caderno analisa todos os Núcleos

Regionais. agricultura.pr.gov.br

PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL BENEFICIA
AGRICULTURA FAMILIAR NO SUDOESTE

CONCURSO CAFÉ QUALIDADE
PARANÁ ANUNCIA VENCEDORES
Os vencedores 'Café Qualidade

Paraná' 2022 serão anunciados na

quinta-feira (24) em Apucarana ,

em solenidade no Cine Teatro

Fênix, às 9 horas. aen.pr.gov.brSEMANA FRUTIFICA PR LEVA ESTUDANTES DE
ESCOLAS AGRÍCOLAS À ESTAÇÃO DO IDR
Cerca de 500 alunos de nível técnico e superior de 15

instituições de ensino agrícola estão conhecendo a

Estação de Pesquisa do IDR-Paraná na Lapa. Lá estão

tecnologias para o cultivo de diversas espécies de

frutas. A ação faz parte da Semana Frutifica Paraná,

que começou terça-feira e segue até esta quinta (24).

O evento é organizado pelo IDR-Paraná e tem como

objetivo fomentar a atividade da fruticultura para o

público jovem rural. idrparana.pr.gov.br
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