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REUTERS - O agrônomo do

Deral Carlos Hugo Godinho

falou sobre a safra paranaense.

moneytimes.com.br

CATVE - Matéria fala de evento

com lideranças na AMOP sobre

influenza aviária e cita o

presidente da Adapar, Otamir

Martins, e entrevista o gerente

de Saúde Animal, Rafael Dias.

catve.com

SOU AGRO - Portal também

pautou o assunto e citou Allan

Pimentel, gerente de Trânsito

Agropecuário. souagro.net

HOJE CENTRO SUL - Jornal

reproduz release da prefeitura

sobre dia de campo com

participação do IDR-Paraná.

hojecentrosul.com.br 
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IMPORTÂNCIA DO AGRO E TURISMO RURAL SÃO TEMAS NA EXPOUMUARAMA

Uma equipe do Sistema Estadual de Agricultura

(Seagri) participou na quinta-feira (09), em

Cascavel, do encontro "Estratégias para o

enfrentamento da influenza aviária", com

lideranças da região. O evento, sediado na

Associação dos Municípios do Oeste do Paraná

(AMOP), resumiu iniciativas do Estado já

adotadas para prevenção da doença e orientou

produtores, técnicos e entidades sobre as ações

em conjunto necessárias. agricultura.pr.gov.br

ENCONTRO EM CASCAVEL DEBATE
PREVENÇÃO À INFLUENZA AVIÁRIA

O governador em exercício Darci Piana destacou a importância do agronegócio

durante a sua participação na ExpoUmuarama nesta sexta-feira (10). Ele

participou de um encontro com prefeitos da Amerios e empresários do setor

agroindustrial, a quem citou investimentos feitos e novos projetos que vão

alavancar ainda mais a economia regional. No mesmo evento, foram discutidas

alternativas e parcerias para fomentar o turismo rural, especialmente no entorno

de regiões produtoras e durante todo o ano.

PARANAVAÍ RECEBE NÚCLEO DE GENÉTICA
SUÍNA COM INVESTIMENTO DE R$ 332 MI
A Agroceres PIC inaugurou nesta sexta-feira (10),

em Paranavaí, no Noroeste, seu novo Núcleo

Genético, a Granja Gênesis, maior núcleo

genético da América Latina. O empreendimento

é mais uma etapa do projeto de expansão e

permitirá intensificar a atuação da empresa em

mercados internacionais. O diretor-presidente da

Agência de Defesa Agropecuária do Paraná

(Adapar), Otamir Cesar Martins, participou da

inauguração. agricultura.pr.gov.br
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