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RPC - Programa Caminhos do

Campo falou da morte de

abelhas em Mauá da Serra e

entrevistou o diretor-presidente

da Adapar, Otamir Martins.

g1.globo.com

RPC - O mesmo programa falou

sobre uma mandioca gigante

colhida na reunião de

Guarapuava. O técnico do IDR-

Paraná Inácio Baranhuk foi

entrevistado.

globoplay.globo.com

RIC RURAL - O secretário

Norberto Ortigara falou sobre os

cuidados para prevenção da

influenza aviária. youtube.com

RÁDIO EDUCADORA DV - A

gerente da Adapar, Leila

Matzenbacher; o gerente

regional do IDR-Paraná, Arnildo

José Sganzerla; e o chefe do

núcleo regional da Seab em Dois

Vizinhos, Alexandre Bianchini,

participaram do programa Sete e

Meia para orientar sobre os

cuidados de prevenção da

Influenza Aviária.

facebook.com/radioeducadoradv
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Desde que a Receita Estadual iniciou a operação

do aplicativo Nota Fiscal Fácil no Paraná, em

março de 2022, já foram emitidas 15,8 mil notas

fiscais por 380 produtores rurais. A ferramenta

facilita a vida dos contribuintes paranaenses que

produzem e comercializam produtos primários. 

 Com o app é possível realizar a emissão

simplificada da nota fiscal eletrônica pelo

produtor rural, mesmo em regiões que não

possuam sinal de internet. aen.pr.gov.br

PRODUTOR DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON
RENOVA MAQUINÁRIO COM 'TRATOR SOLIDÁRIO'

Especializado no cultivo de soja, milho e trigo, o

agricultor Eloy Muller, de Marechal Cândido

Rondon, comprou uma nova máquina para o

trabalho e agora tem mais eficiência no manejo

das lavouras. Ele é um dos beneficiados pelo

programa Trator Solidário, da Seab, que

possibilita comprar máquinas, implementos e

equipamentos a preços mais acessíveis. 

aen.pr.gov.br
APP QUE FACILITA EMISSÃO DE NOTAS
FISCAIS JÁ ALCANÇOU 380 PRODUTORES

https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://g1.globo.com/pr/parana/caminhos-do-campo/noticia/2023/02/19/uso-de-agrotoxicos-pode-ter-causado-morte-de-mais-de-70-mil-abelhas-no-parana.ghtml
https://globoplay.globo.com/v/11377963/?s=0s
https://www.youtube.com/watch?v=tLA_yqAxPyE
https://www.youtube.com/watch?v=JeqgPANl9Ks
https://www.facebook.com/radioeducadoradv/videos/849032166163454/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&mibextid=2Rb1fB&ref=sharing
https://www.aen.pr.gov.br/Noticia/Aplicativo-que-facilita-emissao-de-notas-fiscais-ja-alcancou-380-produtores-rurais
https://www.aen.pr.gov.br/Noticia/Agricultor-de-Marechal-Candido-Rondon-renova-maquinario-com-apoio-do-Estado-e-do-BRDE

