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BOM DIA RURAL - Reportagem

sobre a produção de queijo em
Santo Antonio do Sudoeste tem
participação da veterinária Franceli
Dias, do IDR-Paraná. facebook.com 

CAMINHOS DO CAMPO - No Natal,

o programa falou sobre produção
de frutas de caroço ouvindo o
agrônomo do Deral Paulo Andrade.
g1.globo.com.

AGROFAG - Programa comenta

reunião da Adapar para orientar
sobre a prevenção da gripe aviária e
ouve a fiscal em Cascavel Odete
Medeiros. youtube.com

TV PARANÁ TURISMO -

Reportagem sobre previsão de
aumento de venda de carne suína
tem participação do secretário
Norberto Ortigara. youtube.com

JOVEM PAN - Emissora em União

da Vitória entrevista a
agrometeorologista Heverly Morais,
do IDR-Paraná. youtube.com
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ADAPAR REFORÇA MONITORAMENTO DO
ENFEZAMENTO DO MILHO NO PARANÁ
As ocorrências da cigarrinha-do-milho, agente vetor
das doenças denominadas Complexo dos
Enfezamentos, têm sido um desafio para os
produtores rurais no Estado. Essas doenças
prejudicam o desenvolvimento das espigas e
causam redução da produtividade. O
monitoramento realizado pela Adapar, aliado à
pesquisa e à orientação de produtores, sobretudo
em relação à eliminação das plantas voluntárias,
tem colaborado para minimizar o problema. Em
setembro de 2022, foram instaladas armadilhas que
identificaram os períodos de aumento da
população. agricultura.pr.gov.br

AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR INCENTIVAM
PRODUTORES E ATENDEM OS MAIS VULNERÁVEIS
Nos últimos quatro anos, o Governo do Paraná
ampliou as ações de segurança alimentar e
nutricional e o incentivo à agricultura familiar e
buscou alternativas para atender as necessidades da
população mais vulnerável. Programas de compras
públicas, atendimento a famílias em situação de
vulnerabilidade e incentivo a hábitos saudáveis
estão entre as iniciativas que buscam, ao mesmo
tempo, garantir renda para pequenos produtores e
alimentação adequada para a população.
agricultura.pr.gov.br

Desafios recentes como a manutenção do status sanitário e a pandemia de covid-
19 exigiram atuação mais forte da Adapar. De 2019 para cá, a contratação e
capacitação de pessoal, as inovações nos processos e o diálogo com o setor
produtivo estiveram no foco da agência, que fez 10 anos em 2022. Um dos marcos
foi a conquista, em maio de 2021, do status internacional do Estado como área livre
de febre aftosa sem vacinação e zona livre de peste suína clássica independente,
pela Organização Mundial de Saúde Animal (OIE).  agricultura.pr.gov.br 

COM FOCO EM INOVAÇÃO, DEFESA AGROPECUÁRIA GANHOU IMPULSO

https://www.instagram.com/seabparana/
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https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/bomdiarural/videos/1534808810265879/?extid=WA-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&mibextid=2Rb1fB
https://www.facebook.com/bomdiarural/videos/1534808810265879/?extid=WA-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&mibextid=2Rb1fB
https://g1.globo.com/pr/parana/caminhos-do-campo/noticia/2022/12/25/produtores-investem-em-cobertura-total-de-pomares-para-proteger-frutas-do-mal-tempo.ghtml
https://www.youtube.com/watch?v=a3fQp_V_ggo
https://www.youtube.com/watch?v=Ohah_BB-KUU
https://www.youtube.com/watch?v=_GHQ4bWHXRU
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Adapar-intensifica-monitoramento-do-enfezamento-do-milho-no-Parana
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Parana-fortalece-seguranca-alimentar-com-apoio-produtores-e-atencao-vulneraveis
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Com-foco-em-inovacao-defesa-agropecuaria-do-Parana-ganhou-grande-impulso-nos-ultimos-anos
https://www.aen.pr.gov.br/Noticia/Com-modelo-de-autorizacao-Parana-preve-expansao-de-novas-ferrovias

