
@seabparana                seabpr            Contato: imprensa@seab.pr.gov.br

REDE HUMAITÁ - O secretário
Norberto Ortigara foi
entrevistado pelo programa
Evidência sobre viagem a
Ivaiporã.  A partir de 9m24
facebook.com/redehumaita.

A REDE - Parceria da Seab com
Tibagi é destacada, citando o
chefe do núcleo em Ponta
Grossa, Marcelo Hupalo, e o
agrônomo Cláudio Marques
Bittencourt. arede.info

RADIO DIFUSORA - Secretário
Norberto Ortigara fala sobre
fim da tarifa rural noturna.
radiodifusora.net

TV PARANÁ TURISMO -
Reportagem sobre a produção
de orgânicos no Paraná tem
participação de Angelita
Pugliesi, do Desan, e de Karla
Piekarski, do IDR-Paraná.
youtube.com

CONEXÃO LEITE - Secretário
Norberto Ortigara fala sobre a
política agropecuária no
Paraná. youtube.com
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SAFRATEC DISCUTE SUSTENTABILIDADE

Os meses iniciais do ano marcam o plantio de
produtos da safra de verão paranaense, mas também
é o momento de mostrar para os agropecuaristas as
novidades em termos de cultivares, de modernidade
tecnológica e de avanços no setor, em feiras e
exposições. É o que acontece desde quarta-feira em
Pitanga com a Produshow. “São eventos que
calibram o futuro”, disse o secretário Norberto
Ortigara. agricultura.pr.gov.br

PRODUSHOW MOSTRA NOVAS CULTIVARES 

O Seagri também participou da abertura da Safratec
Cocamar 2023, realizado em Floresta. Técnicos do
Estado enfatizaram a necessidade de o Paraná
continuar a desenvolver uma agricultura que se
renova e que se sustenta para garantir que o Brasil e
o Estado se mantenham como grandes fornecedores
de fibra e proteína. agricultura.pr.gov.br

Mais de cem pesquisadores e extensionistas do IDR-
Paraná vão participar do Show Rural Coopavel, de 6 a
10 de fevereiro, em Cascavel. O Instituto mantém uma
área de 2,5 hectares no Parque Tecnológico da
Coopavel e preparou mais de dez unidades
demonstrativas montadas para divulgar diversas
tecnologias que podem ser aplicadas nas
propriedades rurais. idrparana.pr.gov.br

IDR-PARANÁ DIVULGA TECNOLOGIAS NO SHOW RURAL

O Governo do Paraná, por meio da Sistema Estadual
de Agricultura (Seagri), trabalha na elaboração de
uma política pública de aproveitamento de forma
intensiva de dejetos agropecuários com vistas à
produção de biogás e biometano e foco no
hidrogênio verde. Desde novembro de 2022, um
grupo de trabalho foi criado para esse fim, dando
continuidade às ações de apoio e incentivo aos
produtores rurais, que iniciaram em 2021 com o
RenovaPR.  agricultura.pr.gov.br

SEAGRI ELABORA POLÍTICA PÚBLICA PARA
BIOGÁS, VISANDO AO HIDROGÊNIO VERDE
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