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O PARANÁ - O chefe do núcleo

de Cascavel, Manoel Chaves, foi
citado em matéria sobre a
entrega de duas escavadeiras
hidráulicas no município. 
oparana.com.br

RIC MAIS - Site publicou notícia
sobre a morte de abelhas em
Mauá da Serra e entrevistou o
técnico agrícola  do IDR-Paraná
Higor Henrique Silva.
ricmais.com.br

TRIBUNA DA REGIÃO - Os
extensionistas do IDR-Paraná
José Carlos Denck, José Claudio
do Prado e Eliezer Tierling foram
citados em matéria que divulga
uma Tarde de Campo sobre
mandioca em Janiópolis.
tribunadaregiao.com.br
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Segurança alimentar e nutricional, educação

básica e superior, apoio direto, atendimento

social e cultura amplificada. O Paraná entra em

2023 com um amplo leque de políticas públicas

voltadas aos indígenas. Em parceria com

prefeituras, Funai e terceiro setor. Importantes

programas da Seab têm levado segurança

alimentar às aldeias: o Leite das Crianças e o

Compra Direta Paraná. agricultura.pr.gov.br

ALIMENTAÇÃO, EDUCAÇÃO E RENDA : PR
AMPLIA AÇÕES EM COMUNIDADES INDÍGENAS

O Governo marca presença em mais vez no

Show Rural. Além de contar com uma equipe

de cerca 100 pessoas do Sistema Estadual de

Agricultura, também está prevista a liberação

de R$ 240 milhões do BRDE em financiamentos

para o agro e municípios do Oeste, e exposição

de soluções para o campo em áreas como

energia, agroecologia e pecuária. aen.pr.gov.br

ESTADO PARTICIPA DO SHOW RURAL COM
TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E APOIO AO AGRO

ADAPAR ORGANIZA AÇÕES
PARA O SHOW RURAL
A Adapar participará do Show

Rural para debater temas

como: adesão ao SUSAF-PR;

Conselhos Municipais de

Sanidade Agropecuária;

enfezamento; deriva; influenza

aviária e doença de newcastle.

adapar.pr.gov.br
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https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
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https://oparana.com.br/noticia/novas-maquinas-reforcam-forca-tarefa-para-a-safra-2023/
https://ricmais.com.br/meio-ambiente/quase-8-milhoes-de-abelhas-morrem-contaminadas-por-agrotoxico-no-parana/
https://tribunadaregiao.com.br/noticias/artigo/tarde-de-campo-sobre-mandioca-de-mesa-em-janiopolis
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Com-alimentacao-educacao-renda-e-cultura-Estado-amplia-acoes-em-comunidades-indigenas
https://www.aen.pr.gov.br/Noticia/Estado-participa-do-Show-Rural-com-tecnologia-inovacoes-e-apoio-ao-agronegocio
https://www.adapar.pr.gov.br/Noticia/ADAPAR-NO-SHOW-RURAL-COOPAVEL-2023

