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NOTÍCIAS AGRÍCOLAS - O analista

do Deral Edmar Gervásio falou sobre

a produção de soja no Paraná.

youtube.com

O PRESENTE - Jornal noticia

encontro sobre enfezamento do

milho com presença do chefe do

núcleo da Seab em Toledo, Paulo

Salesse, do chefe regional do IDR-

Paraná, Ivan Raupp e do agrônomo

do IDR-Paraná Ivan Bordin.

opresente.com.br

CORREIO DO POVO DO PR - 

 Reportagem cita profissionais do

IDR-Paraná de Diamante do Sul,

Nova Laranjeiras e Rio Bonito do

Iguaçu que foram homenageadas

pelo trabalho na área da Promoção

Social e Cidadania. Emeline Vailati,

Fernanda Panassolo e Milena Ferrari

Mateus receberam certificado de

Reconhecimento Público.

jcorreiodopovo.com.br
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ADAPAR PARTICIPA DE SIMULADO PARA
EMERGÊNCIA DE PESTE SUÍNA AFRICANA

Lançado em agosto de 2021, o RenovaPR, programa

do Governo do Paraná que facilita a instalação de

sistemas de energia fotovoltaica e biogás/biometano

para produtores rurais, já conta com 5.251 projetos

acatados pelo IDR-Paraná. Os investimentos são

mobilizados com o apoio do Banco do Agricultor

Paranaense. Para dar andamento ao projeto, o

produtor precisa buscar informação nos escritórios

do IDR-Paraná ou no site oficial do órgão

aen.pr.gov.br

O projeto ambiental Poliniza Paraná, da Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e

do Turismo (Sedest), foi destaque no 9º Prêmio A3P, do Programa Agenda Ambiental

na Administração Pública, do Ministério do Meio Ambiente. O programa conquistou o

2º lugar na categoria “Destaque da Rede A3P”. Com o Poliniza Paraná, o Governo do

Estado constrói jardins com colmeias para criação de abelhas nativas sem

ferrão.aen.pr.gov.br

POLINIZA PARANÁ É DESTAQUE EM PRÊMIO DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA RENOVAPR JÁ CONTA COM 5.251
PROJETOS ACATADOS 

Técnicos da Adapar participaram de um simulado

de emergência zoosanitária contra a peste suína

africana (PSA). O trabalho realizado na última

semana reuniu serviços veterinários oficiais de todo

o País e representantes internacionais, em

Presidente Getúlio (SC). A PSA é uma enfermidade

viral e não oferece risco à saúde humana. No

entanto, pelo alto grau de transmissibilidade, pode

dizimar rebanhos de suínos, constituindo-se em

uma das mais temidas mundialmente. O último

foco registrado no Brasil é de 1981 e o País foi

declarado livre da doença em 5 de dezembro de

1984. agricultura.pr.gov.br
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