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PORTAL SOU AGRO - Portal

conversa com o chefe do Deral,

Marcelo Garrido, sobre pedido

ao Ministério da Agricultura para

alteração no zoneamento

agrícola do milho. souagro.net

TV SUDOESTE - O presidente da

Adapar, Otamir Cesar Martins,

fala sobre doença da "vaca

louca" no Pará e eventuais

consequências. youtube.com

CORREIO DO LITORAL - Jornal

cita a presença de Charles

Peixoto, do IDR-Paraná, na

reinauguração da sede da

Colônia de Pescadores de Pontal

do Paraná. correiodolitoral.com

PRETO NO BRANCO - Site fala

da lentidão na colheita da soja e

preocupação com o fim do

zoneamento para o milho, com

entrevista do secretário Norberto

Ortigara. pretonobranco.com.br

TRIBUNA DO NORTE - A fiscal

da Adapar Anna Carolina

Gonçalves Pena comenta a

prevenção para gripe aviária na

região de Ivaiporã. tnonline.com
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OPERAÇÃO VAI REFORÇAR SEGURANÇA
DURANTE O ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO
A Secretaria de Segurança Pública vai coordenar

uma operação especial para evitar acidentes,

reforçar a segurança e orientar motoristas nas

estradas durante a época de escoamento da

safra, quando há um grande fluxo de caminhões

se deslocando do Interior até o Porto de

Paranaguá. A fiscalização mais intensa começa

no dia 1º de março e segue até o mês de abril e

envolve a participação da Adapar. aen.pr.gov.br

Desde os anos 90 o IDR-Paraná avalia quanto o

produtor perde durante a colheita de soja. O

trabalho é importante sobretudo porque os

operadores de colheitadeiras são instruídos

durante a colheita sobre como evitar ou

diminuir as perdas. A avaliação foi interrompida

na pandemia, mas retomada nesta safra. Apesar

das chuvas, a avaliação das colheitadeiras na

região de Maringá já está em andamento.

idrparana.pr.gov.br

IDR-PARANÁ MAPEIA PRODUTIVIDADE NA
COLHEITA DE SOJA NA REGIÃO DE MARINGÁ

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://souagro.net/noticia/2023/02/parana-pede-ao-mapa-alteracao-de-prazo-para-plantio-de-milho-safrinha/
https://www.youtube.com/watch?v=6Vs_OBQxABk
https://www.correiodolitoral.com/60980/noticias/pontal-do-parana/sede-da-colonia-de-pescadores-de-pontal-do-parana-e-reinaugurada/
https://pretonobranco.com.br/noticia/56630/colheita-da-soja-nao-avanca-e-cultivo-do-milho-trava-poucos-dias-antes-do-fim-do-zoneamento
https://tnonline.uol.com.br/noticias/vale-do-ivai/regional-adapar-de-ivaipora-reforca-prevencao-contra-a-gripe-aviaria-731442?d=1
https://www.aen.pr.gov.br/Noticia/Operacao-Safra-vai-reforcar-seguranca-nas-rodovias-durante-o-escoamento-da-producao
https://www.idrparana.pr.gov.br/Noticia/Maringa-realiza-concurso-regional-de-qualidade-na-colheita-de-soja

