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TV SUDOESTE - O
coordenador de projetos do

IDR-Paraná em Pato Branco,

Marco Antonio da Silva Reis,

fala sobre combate à ferrugem

da soja. youtube.com

TV TAROBÁ - O secretário

Norberto Ortigara fala das

propostas para a confecção do

Plano Safra 2023/24.

youtube.com

TV TAROBÁ - Reportagem

sobre reflexo da chuva na soja

conversa com a economista

Jovir Esser, do Deral de

Cascavel. youtube.com

SOU AGRO - Site fala de ações

interestaduais contra a gripe

aviária e entrevista o gerente

de Trânsito Agropecuário da

Adapar, Allan Pimentel.

souagro.net

SOU AGRO - O site também

apresenta comentário do

secretário Norberto Ortigara

sobre as propostas para o

Plano Safra 2023/24.

souagro.net
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SEAGRI PARTICIPA DA 51ª EXPO PARANAVAÍ
O IDR-Paraná, em parceria com a Seab, Adapar e

Faep, participa da 51ª Expo Paranavaí, de 3 a 12

de março, no Parque de Exposições Arthur da

Costa e Silva. Neste ano a feira chama a atenção

para a sustentabilidade com o lema “Somos

agro, somos sustentáveis”. O Instituto manterá

um estande de 6 a 10. idrparana.pr.gov.br

PARANÁ PODE COLHER 20,9 MILHÕES DE
TONELADAS DE SOJA, DIZ DERAL
Os produtores paranaenses de soja poderão

produzir, em uma área de 5,76 milhões de

hectares, 20,89 milhões de toneladas de soja

nesta primeira safra 2022/2023. Esse volume, se

confirmado, será o maior da história no Paraná.

As informações são da Previsão Subjetiva de

Safra (PSS) divulgada nesta quinta-feira (02) pelo

Deral, além do Boletim Semanal de Conjuntura

Agropecuária. agricultura.pr.gov.br

Secretários da Agricultura dos Estados do Sul e
Sudeste do Brasil reuniram-se nesta quinta-feira
(02) no Rio de Janeiro, durante o encontro do
Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud).
Eles fizeram um levantamento dos temas mais
importantes e mais urgentes para que a
agropecuária nacional continue firme no
crescimento e na qualidade. “Todos nós temos
boas iniciativas em nossos Estados e a troca de
experiência vai fazer com que a gente consolide
uma linha de ação”, comentou o secretário
Norberto Ortigara. agricultura.pr.gov.br

SECRETÁRIOS DE AGRICULTURA DO SUL E DO SUDESTE
UNEM-SE PELA QUALIDADE DA PRODUÇÃO NACIONAL

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=LxVs_rfOjgs
https://www.youtube.com/watch?v=_wWSHoK_ulo
https://www.youtube.com/watch?v=5ECg0OV9O_w
https://souagro.net/noticia/2023/03/gripe-aviaria-adapar-vai-intensificar-acoes-interestaduais-para-monitorar-animais/
http://souagro.net/noticia/2023/02/queremos-ser-cada-vez-mais-competitivos-diz-ortigara-sobre-pedido-de-r-400-bi-para-o-novo-plano-safra/
https://www.idrparana.pr.gov.br/Noticia/Expo-Paranavai-comeca-nesta-sexta-feira
https://www.agricultura.pr.gov.br/system/files/publico/Safras/resumo_pss.pdf
https://www.agricultura.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2023-03/Boletim%20_Semanal_08_Deral_02_MAR%C3%87O_2023.pdf
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Parana-pode-colher-208-milhoes-de-toneladas-de-soja-maior-volume-da-historia
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Agricultura-do-Sul-e-do-Sudeste-unem-se-em-prol-da-qualidade-da-producao-nacional

