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RPC - O programa Caminhos do

Campo falou da produção de

abacaxis no Paraná e entrevistou  o

engenheiro agrônomo Ricardo

Domingues, do IDR-Paraná, e o

engenheiro agrônomo do Deral

Paulo Andrade.  g1.globo.com

CORREIO DO CIDADÃ0 - O
coordenador do Projeto Grãos do

IDR-Paraná, Edivan Possamai, foi

citado em matéria que divulga o

Giro Técnico da Soja em Candói,

parceria do Instituto com a

Embrapa Soja. 

correiodocidadao.com.br

RICTV- Neste fim de semana, o RIC

Rural deu continuidade às histórias

dos premiados no Orgulho da

Terra. Os servidores do IDR-Paraná

André da Silveira, Flávia Silva e

Marcelo Bellettini participaram das

reportagens sobre as categorias

Bovinocultura de Leite, Mulheres

do Agro e Agroindústria. 
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LÍDER EM ALIMENTOS ORGÂNICOS, PARANÁ
INVESTE PARA AMPLIAR PRODUÇÃO E CONSUMO
O Paraná possui 3.916 produtores de orgânicos

certificados, o maior número no Brasil, de acordo

com os dados do Ministério da Agricultura, Pecuária

e Abastecimento. É uma rede que reúne pessoas

que trabalham de sol a sol para garantir, por

exemplo, frutas e verduras frescas nos

supermercados e feiras, além de incentivar uma

mudança comportamental na sociedade.  Na

reportagem desta semana da série "Paraná, o Brasil

que dá certo", o destaque é a produção orgânica no

Estado e os programas públicos intersetoriais que

estimulam esse segmento. agricultura.pr.gov.br

PORTO TEM ALTA DE 11,73% NAS MOVIMENTAÇÕES DE GRÃOS PELO CORREDOR LESTE
Os 11 terminais que operam integrados ao Corredor Leste de Exportação do Porto de

Paranaguá já movimentaram 17.044.590 toneladas de grãos e farelos em 2022. O

volume acumulado de janeiro a novembro é 11,73% maior que o registrado no ano

passado, que somou 15.254.687 toneladas. O número de navios recebidos para

transportar soja, farelo de soja, trigo, milho e farelo de milho também cresceu: foram

292 embarcações, 26 a mais que no mesmo período de 2021. aen.pr.gov.br

ADAPAR EMITE NOTA TÉCNICA SOBRE A
INFLUENZA AVIÁRIA E ORIENTA PRODUTORES
A Adapar emitiu na sexta-feira (09) uma Nota

Técnica para esclarecer sobre casos de influenza

aviária de alta patogenicidade registrados na

América do Sul desde outubro. Apesar de o Brasil e,

consequentemente, o Paraná, serem livres da

doença, o Estado alerta sobre os cuidados que os

produtores de aves precisam ter. Foram

confirmados, até o final de novembro, 22 focos na

Colômbia, Venezuela, Equador e Peru. 

agricultura.pr.gov.br
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