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PARANÁ COOPERATIVO -
Boletim da Ocepar fala  de

parceria com Integrada para o

controle biológico do Greening

dos Citrus e cita o gerente de

pesquisa do IDR-PR, Pedro

Antônio Martins Auler.

paranacooperativo.coop.br

EMBRAPA - Site fala da

articulação de parceria do Seagri

com a Embrapa, com declaração

do secretário Norberto Ortigara.

embrapa.br

RIC MAIS - Emissora disponibiliza

a íntegra do programa RN em

Pauta, com participação do

secretário Norberto Ortigra,

durante o Show Rural.

ricmais.com.br

AVICULTURA INDUSTRIAL - O
secretário Norberto Ortigara fala

da importância do prêmio Quem

é Quem, e da Avesui.

suinoculturaindustrial.com.br

CATVE - A veterinária Luciana

Monteiro, da Adapar em

Cascavel, fala sobre caso de raiva

na região. catve.com
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O Brasil ganhou 1,7 milhão de hectares de
superfície de água em 2022 e ficou 1,5% acima
da média da série histórica, iniciada em 1985,
ocupando no total 18,22 milhões de hectares de
superfície, ou 2% do território nacional. Mas, em
30 anos, o país perdeu 1,5 milhão de hectares de
superfície de água. Segundo o MapBiomas
Água, o ano passado foi o primeiro, desde 2013,
em que a superfície de água ultrapassou a
barreira dos 16 milhões de hectares. Ao todo, o
país tem em torno de 6% da superfície e 12% do
volume de toda a água doce do planeta.
agenciabrasil.ebc.br
SMART FARM EM LONDRINA MOSTRA
INOVAÇÕES DIGITAIS NO AGRONEGÓCIO

Cerca de seiscentos pesquisadores, técnicos,
produtores, estudantes e lideranças empresariais
e políticas compareceram ao primeiro dia de
campo da Smart Farm, realizado nessa quarta (15)
e quinta-feira (16) na sede de pesquisas do IDR-
Paraná, em Londrina. A Smart Farm é uma vitrine
de tecnologias do IDR-Paraná e dos centros de
pesquisa, startups, cooperativas e empresas
ligados à Cocriagro, hub londrinense de inovação
aberta. idrparana.pr.gov.br

BR GANHA 1,7 MILHÃO DE HECTARES
DE SUPERFÍCIE DE ÁGUA EM 2022
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