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TV SUDOESTE - Reportagem

mostra trabalho da Adapar para

investigar doenças em aves, com

entrevista da veterinária da

regional de Pato Branco, Nataly

Moraes Leiro. youtube.com.br

GAZETA DO POVO - A gripe

aviária é tema de reportagem,

com participação do secretário

Norberto Ortigara.

gazetadopovo.com.br

PARANÁ CENTRO - Jornal fala

de produção de soja orgânica

em Jardim Alegre, com trabalho

do agrônomo Paulo Eduardo

Sipoli Pereira, do IDR-Paraná.

jornal.paranacentro.com.br

PORTAL SOU AGRO - A

economista do Deral em

Cascavel, Jovir Esser, comenta as

consequências das chuvas para a

cultura da soja. souagro.net

TRIBUNA DO NORTE - As

consequências da chuva

também são comentadas por

Adriano Nunomura, técnico do

Deral em Apucarana.

tnonline.uol.com.br
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ARGENTINA TEVE MAIS DE 100 NOTIFICAÇÕES
E 11 CASOS CONFIRMADOS DE GRIPE AVIÁRIA

O governo argentino informou que o país já

registra 11 casos confirmados de gripe aviária de

alta patogenicidade (H5N1) em aves silvestres,

sendo seis em Córdoba e um em Buenos Aires,

Jujuy, Neuquén, Salta e em Santa Fe. O Serviço

Nacional de Saúde e Qualidade Agroalimentar

(Senasa) já recebeu mais de 100 notificações.

broadcast.com.br

O embaixador da China no Brasil, Zhu Qingqiao,

destacou o pronto cumprimento do protocolo

sanitário pelo País diante do caso de

Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB) em

um animal no município de Marabá (PA). Ele se

reuniu com o ministro da Agricultura e Pecuária,

Carlos Fávaro. Pelo protocolo, as exportações

para a China – principal parceiro - estão

temporariamente suspensas. A amostra foi

encaminhada para análise do laboratório de

referência da OIE, em Alberta, no Canadá, gov.br

CHINA DESTACA PRONTO CUMPRIMENTO DE
PROTOCOLO SANITÁRIO PELO BRASIL

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://www.youtube.com/watch?v=vTg83AH60D8
https://12ft.io/proxy?q=https%3A%2F%2Fwww.gazetadopovo.com.br%2Fparana%2Finfluenza-aviaria-unidade-autonoma-sul%2F
https://jornal.paranacentro.com.br/noticia/40666/projeto-de-producao-de-soja-organica-e-desenvolvido-na-regiao
https://souagro.net/noticia/2023/02/quanta-chuva-o-que-significa-para-as-lavouras-nesta-fase/
https://tnonline.uol.com.br/noticias/vale-do-ivai/chuva-atrasa-inicio-da-colheita-de-soja-no-vale-do-ivai-730995?d=1
http://www.broadcast.com.br/cadernos/agro/?id=aXVMbXZ2SGI5cHF1dWE4UUtVVk52UT09
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/ministro-favaro-recebe-embaixador-da-china-para-tratar-do-caso-de-eeb-no-brasil

