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O PRESENTE - O coordenador do

Projeto Grãos do IDR-Paraná, Edivan
Possamai, foi citado em matéria
sobre a ferrugem asiática.
opresente.com,br

JORNAL DO OESTE -  Graziela

Barbosa, pesquisadora do IDR-
Paraná, falou sobre um estudo de
monitoramento em bacias
hidrográficas. jornaldooeste.com.br

CLICK NEWS - O técnico agrícola

do IDR-Paraná Jose Raimundo de Sá
falou sobre a cultivar de maracujá
“Luz da Manhã”, uma das principais
atrações da 11ª Jornada Tecnológica
em Fruticultura em Santa Helena.
clicknewswebtv.com.br

CLICK NEWS - No mesmo evento,

Irani Soares, técnico agrícola do IDR
Paraná, falou sobre viticultura.
e o coordenador de Estação de
Pesquisa, Clovis Hoffmann sobre a
produção de amora.

SOU AGRO - O secretário Norberto

Ortigara foi entrevistado sobre a
suspensão do projeto de taxação do
agro. souagro.net

CBN PONTA GROSSA - Emissora 

 entrevistou Ortigara sobre o
potencial do agro do Paraná.
cbnpg.com.br
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COM NOTIFICAÇÕES INTERNACIONAIS, PARANÁ
REFORÇA PREVENÇÃO DA INFLUENZA AVIÁRIA
Depois das notificações recentes de influenza

aviária na Colômbia, Peru, Equador e Venezuela, o

serviço veterinário federal e os serviços estaduais

estão reforçando as orientações aos produtores e

profissionais que atuam nas granjas. A Adapar alerta

para a necessidade de redobrar a atenção às

medidas de prevenção e biossegurança no Estado.

agricultura.pr.gov.br

PR SEDIA 6ª EDIÇÃO DO CUP DAS MULHERES
A sede de pesquisas do IDR-Paraná, em Londrina, foi

palco da 6ª edição do Cup das Mulheres. O evento

foi realizado na segunda (5) e na terça (6) no Centro

de Qualidade do Café e premiou os melhores grãos

produzidos artesanalmente no Norte Pioneiro por

mulheres da agricultura familiar. Os 22 lotes que

participaram do concurso foram avaliados por uma

comissão de provadores do IDR-Paraná com base no

protocolo da Associação de Cafés Especiais (SCA, na

sigla em inglês). As cafeicultoras ainda participaram

de uma oficina de degustação. idrparana.pr.gov.br

COM AVICULTURA EM DESTAQUE, PR JÁ PRODUZIU
4,87 MI DE TONELADAS DE CARNE ESTE ANO
Um dos maiores produtores de proteína animal do

País, o Paraná produziu 4,87 milhões de toneladas

de carne de frango, porco e boi nos três primeiros

trimestres de 2022. A maior proporção é no

segmento avícola, com quase 3,8 milhões de

toneladas de carne de frango processadas entre

janeiro e setembro, 4,3% a mais que no mesmo

período do ano passado. Os dados constam na

Estatística da Produção Pecuária, divulgada nesta

quarta-feira (7) pelo IBGE. agricultura.pr.gov.br
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