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AGRO É VIDA - Na estreia do

programa, o secretário Norberto

Ortigara falou sobre as

exportações de frango

paranaense. youtube.com

AGRO É VIDA - O mesmo

programa entrevistou o

economista do Deral Methodio

Groxko sobre a produção de

feijão no Paraná. youtube.com

(a partir dos 20m25s).

AGROFAG -  No estúdio, o

extensionista do IDR-Paraná

Eder Mörschbacher falou sobre

o mercado da piscicultura na

região Oeste. youtube.com

AGROFAG - Programa pautou a

reunião em Cascavel sobre a

prevenção da gripe aviária. O

gerente de Saúde Animal da

Adapar, Rafael Dias, foi

entrevistado. youtube.com

BROADCAST AGRO - Agência

e o site da Isto É repercutiram

matéria sobre o encontro na

AMOP, citando Rafael Dias e o

presidente da Adapar, Otamir

Martins. broadcast.com.br
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POTENCIAIS DO PARANÁ SÃO
APRESENTADOS A FARMACÊUTICA COREANA
A missão internacional liderada pelo governador

chegou à Coreia do Sul. Nesta segunda-feira (13),

a comitiva se reuniu, em Seul, com a diretoria do

grupo Green Cross, uma das principais

corporações farmacêuticas coreanas, que produz

de testes, medicamentos, vacinas e outros

equipamentos e insumos para as áreas de saúde

e laboratorial. O secretário Norberto Ortigara

também participou do evento. aen.pr.gov.br

DIAS DE CAMPO EM PONTA GROSSA
INCENTIVAM MELHORIAS EM FEIJÃO E MILHO

Agricultores e técnicos que lidam com a

produção de feijão e milho têm encontro

marcado nesta quarta e quinta-feira (15 e 16), em

Ponta Grossa, nos Campos Gerais. Durante duas

tardes serão realizados dias de campo do IDR-

Paraná. As atividades vão acontecer no Polo de

Pesquisa do Instituto, das 13h às 17h. O produtor

interessado deve se inscrever neste link ou nos

escritórios do IDR-Paraná. 

idrparana.pr.gov.br

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://www.youtube.com/watch?v=2B9dkDgqpJc
https://www.youtube.com/watch?v=2B9dkDgqpJc
http://youtube.com/watch?v=5KF62U6Pq-o
https://www.youtube.com/watch?v=ejA0hWRq5OQ
https://istoe.com.br/setor-avicola-e-governo-do-pr-se-mobilizam-contra-entrada-da-grive-aviaria/
http://broadcast.com.br/cadernos/agro/?id=bGtJL00vSGZPQWdZZGRQMlEvL1FzZz09
https://www.aen.pr.gov.br/Noticia/Missao-internacional-potenciais-do-Parana-sao-apresentados-farmaceutica-coreana
https://forms.gle/nBaaNz9CwhF1v12cA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0ENooqbfOIIczMw0FLLdYUCpVh5ATSs5Mwm1M2l_eToNpOw/viewform
https://www.idrparana.pr.gov.br/Noticia/Dias-de-Campo-em-Ponta-Grossa-incentivam-melhoria-na-producao-de-feijao-e-milho

