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VALOR ECONÔMICO - O gerente

de Saúde Animal da Adapar, Rafael

Dias, e o diretor-presidente, Otamir

Martins, foram citados em matéria

sobre as ações de prevenção da

influenza aviária. valor.globo.com

TV PARANÁ TURISMO - O

secretário Norberto Ortigara falou

ao programa Agrotur sobre o

potencial agrícola dos solos

paranaenses. youtube.com 

SOU AGRO - Ortigara também

falou ao portal Sou Agro sobre o

mesmo assunto. youtube.com

AGROFAG - Programa destaca

ação educativa do IDR-Paraná de

Santa Tereza com estudantes em

alusão ao Dia Mundial do Solo. O

pesquisador Luiz Antonio Zanão foi

entrevistado. youtube.com  
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TECPAR VAI CONSTRUIR LABORATÓRIO PARA PRODUÇÃO DE INSUMOS DE
DIAGNÓSTICOS VETERINÁRIOS
O Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) assinou nesta semana a contratação da

empresa que realizará a obra do novo Laboratório de Produção de Insumos para

Diagnósticos Veterinários. A unidade fabricará insumos para o diagnóstico da brucelose

e tuberculose bovina. Com a contratação, a construção deve iniciar no primeiro

trimestre de 2023, no Câmpus CIC do Tecpar, em Curitiba, e tem previsão de 18 meses

para ser concluída. O investimento inicial é de R$ 15,4 milhões, feito pelo Governo do

Estado. aen.pr.gov.br

PARANÁ GANHA O MAIOR FRIGORÍFICO 
DE SUÍNOS DA AMÉRICA LATINA
O Paraná ganhou nesta terça-feira (13) uma nova

unidade frigorífica da Frimesa em Assis

Chateaubriand. É a maior indústria de suínos da

América Latina. O Governo do Estado, por meio do

Instituto Água e Terra (IAT), entregou a Licença de

Operação da unidade aos investidores, o que

permite o início das operações do frigorífico. Só

neste projeto foram investidos R$ 1,3 bilhão. Com a

nova unidade, serão gerados 8.500 empregos diretos

e indiretos e cerca de R$ 600 milhões em impostos.

O faturamento estimado é de R$ 5,7 bilhões.
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