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PRESENTE RURAL - A ocorrência

de ferrugem na soja nas regiões

Oeste e Norte do Paraná é

comentada pelo coordenador do

Programa Grãos do IDR-Paraná,

Edivan Possamai.

opresenterural.com.br

BAND NEWS - O secretário

Norberto Ortigara destaca a

importância de investimentos na

biossegurança durante anúncio de

novo laboratório de insumos para

diagnóstico veterinário.

bandnewsfmcuritiba.com
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O IDR-Paraná iniciou trabalho de

alerta aos produtores de milho

sobre o plantio e cuidados com a

segunda safra. Por considerar de

muito risco, os técnicos orientam

que a semeadura seja feita logo

no início da época prevista no

Zarc. idrparana.pr.gov.br

DERAL DIVULGA PRIMEIRAS ESTIMATIVAS
PARA A SEGUNDA SAFRA 2022/2023
A Previsão Subjetiva de Safra (PSS) divulgada nesta

quinta-feira (22) pelo Deral traz as primeiras

estimativas de plantio para as culturas de segunda

safra do ciclo 2022/2023. O milho terá uma área

possivelmente 3% menor do que a do ciclo anterior,

ocupando 2,64 milhões de hectares, enquanto 302,7

mil hectares devem ser destinados ao feijão,

ocupando uma área 10% menor. Os valores ainda

passarão por reavaliações dos técnicos nas próximas

semanas. agricultura.pr.gov.br

IDR-PARANÁ ALERTA SOBRE PLANTIO E
CUIDADOS COM A SAFRINHA DE MILHO

ROTA DO QUEIJO DO PARANÁ COMPLETA UM
ANO COM CERCA DE DUAS MIL VISITAÇÕES
Há um ano uma iniciativa do IDR-Paraná reuniu
queijarias do Estado, criando um roteiro para quem
deseja conhecer a produção de queijos. O projeto
hoje conta com 39 agroindústrias espalhadas por
diversas regiões. Todas são regularizadas por
sistemas de inspeção sanitária. Além de degustar
diferentes sabores, os turistas podem ter momentos
de lazer nas propriedades. A qualidade e as
particularidades dos queijos foram experimentadas
por aproximadamente 2.000 visitantes que já
passaram pelas queijarias. idrparana.pr.gov.br

Já está em vigor no Estado a Lei de Autorização Ferroviária (21.330/2022). Esta é a
primeira regulamentação para o transporte ferroviário de bens e passageiros e
complementa a mudança constitucional que permitiu a introdução desse modelo
no Estado, seguindo os mesmos parâmetros do governo federal. O principal
objetivo desse marco regulatório é estimular o desenvolvimento da infraestrutura
ferroviária no Paraná. Com a mudança, os pedidos de novas linhas ferroviárias
podem ser encaminhados diretamente à Secretaria de Infraestrutura e Logística
(SEIL), responsável pela análise dos projetos e o parecer final. aen.pr.gov.br

COM MODELO DE AUTORIZAÇÃO, PARANÁ PREVÊ EXPANSÃO DE FERROVIAS
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