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TV TAROBÁ - O secretário

Norberto Ortigara falou sobre a

produção de frango no Paraná.

(A partir dos 5min50seg)

youtube.com

TV TAROBÁ - O médico

veterinário da Adapar em

Francisco Beltrão, Marcos

Santolin, falou sobre os

cuidados necessários com

relação à gripe aviária.

youtube.com

REDE MASSA - A cultivar de

feijão IPR Águia foi tema de

reportagem no Tribuna da

Massa Ponta Grossa. O diretor-

presidente do IDR-Paraná,

Natalino de Souza, e o

secretário Norberto Ortigara 

 foram entrevistados.

youtube.com (a partir dos 57m)
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Com capacidade para receber um milhão de

toneladas de papel e celulose por ano, foi

inaugurado oficialmente nesta quarta-feira (22)

o terminal da Klabin no Porto de Paranaguá. O

governador Carlos Massa Ratinho Junior e o

secretário Norberto Ortigara participaram do

evento de entrega do espaço, que tem mais de

27 mil metros quadrados e faz parte do pacote

de leilões de áreas portuárias iniciadas pelo

Governo do Estado em 2019. aen.pr.gov.br

KLABIN INAUGURA NOVO TERMINAL NO
PORTO DE PARANAGUÁ

ENCONTRO COM JOVENS DESTACA RELEVÂNCIA DA INOVAÇÃO NO AGRO
O conhecimento e a inovação podem elevar a qualidade da agricultura

paranaense. A afirmação foi feita pelo secretário Norberto Ortigara na abertura

do 3° Festival Estadual da Juventude Rural, em Pontal do Paraná, no Litoral, na

noite de terça-feira (21).  O evento, organizado pela Fetaep, reúne estudantes de

colégios agrícolas, filhos de agricultores e integrantes de entidades do setor para

uma série de palestras e capacitações. agricultura.pr.gov.br

AÇÃO ENVOLVE PRODUTORES DE HORTALIÇAS
PARA MELHORAR ÁGUA DO MIRINGUAVA
A microbacia do rio Miringuava, na Região

Metropolitana de Curitiba, é um exemplo da

atuação do Estado para incentivar práticas

agrícolas preservacionistas. O IDR-Paraná tem

elaborado, junto com Sanepar, Fundação Grupo

Boticário e Prefeitura de São José dos Pinhais,

um projeto para melhorar o manejo de solo.

Com ele, será possível reduzir em até 30% o

consumo de água na irrigação, tornando os

cultivos mais eficientes. idrparana.pr.gov.br
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