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CORREIO DOS CAMPOS -
Marcelo Hupalo, chefe do

núcleo regional da Seab em

Ponta Grossa, a gerente

regional do IDR-Paraná,

Luciane Curtes; Luiz Wantroba

e André  Iurko, economistas do

Deral, participaram de reunião

com a prefeitura para alinhar o

atendimento a agricultores.

correiodoscampos.com.br

FOLHA DE LONDRINA - O
gerente de Saúde Animal da

Adapar, Rafael Dias, falou sobre

os trabalhos de prevenção à

gripe aviária no Paraná.

folhadelondrina.com.br

RPC - O agrônomo do Deral

Carlos Hugo Godinho falou ao

Caminhos do Campo sobre o

atraso no plantio do milho.

g1.globo.com
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A missão internacional paranaense ao Japão e à

Coreia do Sul encerrou na última semana após

uma série de encontros bilaterais para negociar

a abertura do mercado da carne paranaense e

também com a busca de parcerias para

fortalecer a educação, projetos de

sustentabilidade e a atração de novos negócios

ao Estado. aen.pr.gov.br

MISSÃO NA ÁSIA GARANTIU PARCERIAS E
DEVE ABRIR MERCADO A PRODUTOS DO PR 

IDR-PARANÁ LANÇA CULTIVAR DE FEIJÃO EM PONTA GROSSA
O IDR-Paraná lança nesta terça-feira (21), em Ponta Grossa, a cultivar de feijão

IPR Águia. A solenidade será realizada no Polo de Pesquisas da instituição, a

partir das 8h30. IPR Águia tem ciclo de 88 dias, potencial produtivo em torno

4,8 toneladas por hectare e porte ereto, o que favorece a colheita mecânica

direta. idrparana.pr.gov.br

Cerca de 2 mil pessoas, entre estudantes e

público em geral, visitaram o estande do IDR-

Paraná na 48ª Expo Umuarama, que terminou

no domingo (19). O Instituto realizou eventos de

capacitação de produtores, além de mostrar

algumas alternativas de exploração da

propriedade. idrparana.pr.gov.br

48ª EXPO UMUARAMA TERMINA COM SUCESSO 
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https://correiodoscampos.com.br/ponta-grossa/2023/03/14/prefeitura-e-seab-buscam-estrategias-para-atender-agricultores-de-pg
https://www.folhadelondrina.com.br/economia/parana-entra-em-alerta-contra-a-gripe-aviaria-3229766e.html?d=1
https://g1.globo.com/pr/parana/caminhos-do-campo/noticia/2023/03/19/atraso-no-plantio-de-milho-deixa-agricultores-apreensivos-e-sem-seguro.ghtml
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