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BOCA NO TROMBONE - Site fala

do 1.º Seminário de Soberania e

Segurança Alimentar e Nutriconal

de Piraí do Sul, com palestras da

chefe do Desan, Márcia Stolarski, e

do secretário da Caisan, Valdenir

Batista Veloso Neto.

bntonline.com.br

O PRESENTE RURAL - O secretário

Norberto Ortigara comenta a

inauguração do frigorífico da

Frimesa em Assis Chateaubriand.

opresenterural.com.br

TV SUDOESTE - O gerente de

Saúde Animal da Adapar, Rafael

Gonçalves Dias, fala sobre influenza

aviária. youtube.com

GUIA MEDIANEIRA - Site fala da

inauguração de canil e gadil

municipal em Medianeira, que teve

a presença de Alcedir Biesdorf, do

IDR-Paraná. guiamedianeira.com.br
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Nesta terça-feira (20), servidores da Secretaria da

Agricultura e do Abastecimento e da Agência de

Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar)

entregaram 46 cestas de Natal para colaboradores

terceirizados que trabalham na sede das duas

instituições e no laboratório, em Curitiba. São

profissionais da limpeza, segurança, recepção e

cozinha. A tradição de recolher contribuições

espontâneas entre os servidores para a compra das

cestas já dura 10 anos. agricultura.pr.gov.br

PIB DO PARANÁ CRESCE ACIMA DA MÉDIA
NACIONAL NO 3º TRIMESTRE
O Produto Interno Bruto (PIB) do Paraná cresceu

0,65% no 3º trimestre (julho a setembro) de 2022,

em comparação ao período de abril a junho deste

ano, segundo relatório divulgado nesta segunda-

feira (19) pelo Ipardes. É o segundo aumento

consecutivo do ano (3,46% no trimestre anterior) e

está acima da média nacional, calculada pelo IBGE,

que apontou taxa real de crescimento de 0,4% do

Brasil no mesmo intervalo. aen.pr.gov.br

SEAB E ADAPAR ENTREGAM CESTAS DE
NATAL A COLABORADORES TERCEIRIZADOS

RELATÓRIO SEMANAL DE
PLANTIO E COLHEITA
Está disponível no site da Seab

o relatório semanal que mostra

as condições de tempo e

cultivo no Paraná.

agricultura.pr.gov.br

https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://bntonline.com.br/pirai-do-sul-promove-o-seu-primeiro-seminario-de-soberania-e-seguranca-alimentar-e-nutricional-1/
https://opresenterural.com.br/inaugurado-no-parana-o-maior-frigorifico-de-suinos-da-america-latina/
https://www.youtube.com/watch?v=dxW0PpUYqMM&t=41s
https://www.guiamedianeira.com.br/noticia/35242/Medianeira:+Inaugurado+nesta+quarta-feira+a+reforma+do+Canil+e+a+construcao+do+Gatil+Municipal
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Seab-e-Adapar-entregam-cestas-de-Natal-colaboradores-terceirizados-0
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/35650-pib-varia-0-4-no-terceiro-trimestre-de-2022
https://www.aen.pr.gov.br/Noticia/PIB-do-Parana-cresce-acima-da-media-nacional-no-3o-trimestre
https://www.agricultura.pr.gov.br/system/files/publico/Safras/plantio_colheita.pdf

