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RÁDIO EDUCADORA - Emissora de

Dois Vizinhos entrevistou o chefe de

núcleo da Seab, Alexandre

Bianchini. educadoradv.com.br

RÁDIO EDUCADORA - Vinicius

Coletti, engenheiro agrônomo do

IDR-Paraná em Dois Vizinhos, falou

sobre o giro técnico da soja.

educadoradv.com.br

RIC RURAL - Programa falou sobre

o Prêmio Orgulho da Terra e ouviu o

engenheiro agrônomo Luiz Pasquali

e o diretor-presidente do IDR-

Paraná Natalino de Souza.

youtube.com

RIC RURAL - A mesma emissora

conversou com o secretário

Norberto Ortigara durante o

Encontro de Líderes Rurais.

youtube.com

EBC - Emissora pública federal

entrevistou o coordenador do

Projeto Grãos do IDR-Paraná, Edivan

Possamai, sobre o controle da

ferrugem asiática. radios.ebc.com.br

TV PARANÁ TURISMO -

Reportagem sobre produção de

morangos hidropônicos ouve o

técnico agrícola do IDR-Paraná João

Sebastião da Cruz. youtube.com
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SEAGRI FOCA NA SUSTENTABILIDADE
E INOVAÇÃO NOS PRÓXIMOS ANOS
A formulação de um planejamento de longo prazo

que privilegie a sustentabilidade e ofereça mais

segurança para as atividades agropecuárias no

Paraná foi discutida durante dois dias por cerca de

140 servidores do Sistema Estadual de Agricultura

(Seagri). A reunião foi entre terça (06) e quarta-feira

(07) no IDR-Paraná, em Londrina. O Seagri é formado

pela Secretaria da Agricultura e suas empresas

vinculadas: IDR-Paraná, Adapar e Ceasa.

agricultura.pr.gov.br

PRESSÃO DOS CUSTOS REDUZ E PRODUTORES DE LEITE
TERMINAM ANO EM MELHORES CONDIÇÕES NO PR
Apesar da redução de 4% nos preços recebidos pelos

produtores de leite no Paraná entre outubro e

novembro, o ano de 2022 está encerrando com

melhores condições em comparação ao início do

ano. A análise está no Boletim de Conjuntura

Agropecuária referente à semana de 2 a 8 de

dezembro. O documento é elaborado pelos técnicos

do Departamento de Economia Rural (Deral), da

Secretaria de Estado da Agricultura e do

Abastecimento. 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://educadoradv.com.br/noticia/16953
https://educadoradv.com.br/noticia/16954
https://www.youtube.com/watch?v=k_DHcGeYuIg
https://www.youtube.com/watch?v=9ib2mxXtFYI
https://radios.ebc.com.br/brasil-rural/2022/12/controle-da-ferrugem-asiatica-custa-ao-brasil-28-bilhoes-de-dolares-por-safra
https://www.youtube.com/watch?v=IA05YEc-CFg
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Sistema-publico-de-agricultura-tera-foco-na-sustentabilidade-e-conectividade-nos-proximos
https://www.agricultura.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2022-12/boletim_semanal_45_deral_08_dezembro_2022.pdf
https://www.agricultura.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2022-12/boletim_semanal_45_deral_08_dezembro_2022.pdf
https://www.aen.pr.gov.br/Noticia/Pressao-dos-custos-reduz-e-produtores-de-leite-terminam-ano-em-melhores-condicoes-no-Parana

