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OBEMDITO - José Antonio

Duarte, chefe regional da Seab
em Umuarama, é citado em
matéria sobre entrega de um
caminhão para transporte de
alimentos em Nova Olímpia.
obemdito.com.br

TNONLINE - O fiscal da Adapar

de Apucarana, Luciano Gomes, e
o extensionista do IDR-Paraná
em Mauá da Serra, Higor da
Silva, falaram da mortalidade de
abelhas. tnonline.uol.com.br

TAROBÁ NEWS - Matéria sobre

a Vitrine Tecnológica no Show
Rural cita Antonio Leonardecz,
Elzo Nunes e André Varago, da
Ceasa; Pedro Cecere, Eduardo
Mazzuchelli e Nilson Ferreira. do
IDR; e Jucival de Sá, da Seab.
tarobanews.com
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A tecnologia e a inovação no setor agropecuário

são fundamentais para a produtividade e a

rentabilidade dos produtores. Os eventos

técnicos de cooperativas e empresas privadas

são uma das melhores oportunidades para

difusão da modernidade. O Estado participou

nesta quarta-feira (02) dos eventos organizados

pela Integrada Cooperativa Agroindustrial e pela

empresa Belagrícola, ambas de Londrina.

agricultura.pr.gov.br

EVENTOS TÉCNICOS DO AGRONEGÓCIO
DIVULGAM INOVAÇÕES NO NORTE DO PR

A importância da segurança pública para o setor rural foi tema de um encontro

da Policia Militar do Paraná com a Federação da Agricultura do Paraná (Faep)

nesta semana. O 3º sargento Marcos Paulo Nascimento, da Coordenadoria

Estadual da Patrulha Rural, apresentou à entidade a Patrulha Rural 4.0, que

começou a atuar em janeiro de 2022 e reforça as ações do programa Patrulha

Rural, com mais orientações e prevenção ao crime em ambiente rural, além de

reforço na integração com a comunidade. aen.pr.gov.br

PATRULHA RURAL 4.0 É TEMA DE ENCONTRO DA POLÍCIA MILITAR COM
REPRESENTANTES DA AGRICULTURA

GENÉTICA, SAÚDE ANIMAL, BIOINSUMOS:
SHOW RURAL MOSTRA NOVAS TECNOLOGIAS
A Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino

Superior do Paraná e a Unioeste apresentam

soluções tecnológicas no Show Rural. Programas

e startups do Vale do Genoma e outros

ecossistemas de inovação serão apresentados.

Localizado em Guarapuava, o Vale do Genoma

consiste em um ecossistema de inovação com

ampla expertise em agropecuária, meio

ambiente e saúde. aen.pr.gov.br
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