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BAND NEWS CURITIBA - O
secretário Norberto Ortigara

explica como será a utilização

de créditos de ICMS para

promoção de energia renovável

por cooperativas.

bandnewsfmcuritiba.com

O BEMDITO - Site fala da

redução de área da soja na

região de Umuarama em

conversa com o economista do

Deral Ático Luiz Ferreira.

obemdito.com.br

IVAN MALDONADO - Anna

Carolina Gonçalves Pena, fiscal

de defesa agropecuária da

Adapar em Ivaiporã, falou sobre

as ações da regional na

prevenção da Influenza Aviária.

ivanmaldonado.com.br 
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PRÊMIO "QUEIJOS DO PARANÁ" TEM
INSCRIÇÕES PRORROGADAS ATÉ 31 DE MARÇO
Lançado para valorizar os produtos do Estado, o

Prêmio Queijos do Paraná teve inscrições

prorrogadas. Agora, queijeiros artesanais e as

indústrias têm até 31 de março para se inscrever.

A avaliação e a premiação ocorrerão em

cerimônia no 1º de junho – Dia Internacional do

Leite –, no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba.

idrparana.pr.gov.br Acesse o regulamento aqui.

GOVERNO E ENTIDADES APRESENTAM
SUGESTÕES PARA O PLANO SAFRA 2023/24
A Seab, em conjunto com a Federação da

Agricultura do Paraná (Faep), Federação dos

Trabalhadores Rurais Agricultores Familiares

(Fetaep) e Ocepar, encaminhou documento para

o Ministério da Agricultura , para contribuir para

a elaboração do Plano Safra 2023/24. A proposta

é que sejam liberados R$ 400,3 bilhões para

todo o País. No período 2022/23, foram R$ 340,8

bilhões. agricultura.pr.gov.br

RELATÓRIO SEMANAL DE
PLANTIO E COLHEITA
Está disponível no site da

Secretaria o relatório

semanal que mostra as

condições de tempo e

cultivo no Paraná.

agricultura,pr.gov.br

ADAPAR DIVULGA PLANO DE AÇÃO PARA
MONITORAR PLANTA DANINHA EXÓTICA
A Adapar elaborou um Plano de Ação com o

objetivo de especificar as atividades e prazos de

implementação para o monitoramento do

Amaranthus palmeri, planta daninha exótica de

caruru, de crescimento rápido e extremamente

agressiva. O trabalho prevê a união de esforços

com a Universidade Federal do Paraná (UFPR) e

a Embrapa Soja. agricultura.pr.gov.br
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