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VALOR ECONÔMICO - Jornal

conversou com o secretário

Norberto Ortigara sobre a

suspensão do projeto de taxação do

agro. valor.globo.com

CANAL RURAL - Ortigara também

foi entrevistado pelo Canal Rural

sobre a proposta de um programa

estadual de bioinsumos.

canalrural.com.br

TRIBUNA DO INTERIOR - Matéria

sobre caminhada na natureza em

Luiziana cita o chefe regional do

IDR-Paraná em Campo Mourão,

Jairo Quadros.

tribunadointerior.com.br
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GOVERNO DO ESTADO DECRETA SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA NA REGIÃO DE CURITIBA E LITORAL
O Governo do Estado publicou nesta terça-feira (29) o

decreto (12.691/2022) que declara situação de

emergência na região Leste do Paraná, que

compreende municípios da Região Metropolitana de

Curitiba e do Litoral. O decreto atende à

recomendação da Coordenadoria Estadual da Defesa

Civil, em razão das chuvas intensas que atingem a

região desde 25 de novembro. A publicação foi

anunciada pela manhã pelo governador Carlos Massa

Ratinho Junior, que também determinou a criação de

um gabinete de crise para concentrar as informações

e o atendimento às vítimas do deslizamento de terra

na BR-376, em Guaratuba. aen.pr.gov.br

PREMIAÇÃO "ORGULHO DA
TERRA" ACONTECE NA 4ª
Será realizada nesta quarta-feira

(30), em Curitiba, a entrega do

Prêmio Orgulho da Terra 2022,

iniciativa que valoriza e

reconhece produtores rurais

paranaenses e melhores práticas

do Agronegócio. O projeto é

uma parceria entre o IDR-

Paraná, Grupo Ric e Ocepar. O

evento de premiação será na

sede do IDR-Paraná  às 18 horas.

aen.pr.gov.br

O IDR-Paraná registrou as primeiras ocorrências

da ferrugem-asiática da soja, em áreas

comerciais na safra 2022/23, nos municípios de

Londrina e Terra Roxa, em 25 de novembro. As

plantas estavam em desenvolvimento

reprodutivo (estádio R4), semeadas da primeira

para segunda quinzena de setembro, em áreas

de sequeiro. O IDR-Paraná tem uma rede Alerta

Ferrugem da soja e na safra 2022/2023 foram

instalados mais de 200 coletores em todo o

Paraná. embrapasoja.br

PRIMEIROS FOCOS DE FERRUGEM DA SOJA
APARECEM EM DUAS ÁREAS NO PARANÁ

RELATÓRIO DE PLANTIO E COLHEITA
Foi publicado no site da Seab o relatório semanal de

condições de tempo e cultivo no Paraná, que mostra

a situação das lavouras de batata, feijão, milho, soja,

cevada e trigo. agricultura.pr.gov.br
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