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CANAL DO BOI - O secretário

Norberto Ortigara conversa sobre

o plano de ação do Paraná para

prevenção à gripe aviária.

youtube.com

DIÁRIO DO SUDOESTE - A chefe

do núcleo regional da Seab em

Pato Branco, Leunira Tesser, e a

médica veterinária da Adapar,

Natali Leirosão, foram

entrevistadas sobre o mesmo

tema. diariodosudoeste.com.br
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IDR-PARANÁ AVALIA POTENCIAL DE EXPANSÃO DA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL
Oficinas técnicas reúnem esta semana servidores do IDR-Paraná para discutir a

ampliação de sistemas ILPF (Integração Lavoura-Pecuária-Floresta) no Noroeste e

Centro-Sul do Estado. Os encontros acontecem nesta terça-feira (28), em

Paranavaí, e prosseguem em Ponta Grossa na quarta (01) e na quinta-feira (02). O

objetivo é identificar fatores que influenciam a taxa de adoção para subsidiar

ações da pesquisa e da extensão nessas regiões. idrparana.pr.gov.br

ESTADO E PARCEIROS REFORÇAM MEDIDAS
DE PREVENÇÃO CONTRA A GRIPE AVIÁRIA
O Grupo Especial de Atenção às Suspeitas de

Enfermidades Emergências (Gease), coordenado

pela Adapar, reuniu-se nesta quarta-feira (01)

para reforçar a sintonia entre as diversas

entidades e avivar o alerta em relação à

influenza aviária. O protocolo internacional

determina que, caso o vírus atinja granjas

comerciais, o país tem as exportações de frangos

e ovos suspensas. Na noite desta terça-feira (28

de fevereiro), a Argentina tomou essa decisão ao

confirmar a doença no circuito comercial,

depois de outros 24 casos em aves silvestres e

domésticas. agricultura.pr.gov.br
PODCAST DO IDR DEBATE
DERIVA DE AGROTÓXICOS

Novo episódio do podcast do

IDR-Paraná entrevista  Renato

Rezende, gerente de Sanidade

Vegetal da Adapar e Richard

Golba, coordenador estadual

de Sustentabilidade do IDR-

Paraná, sobre deriva de

agrotóxicos e boas práticas nas

lavouras. Ouça no Spotify
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https://anchor.fm/idr-parana/episodes/Podcast-IDR-Paran---Boas-prticas-nas-lavouras-e-combate--deriva-de-agrotxicos-e1vmuur/a-a9drikb

