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RIC RURAL - O pesquisador do

IDR-Paraná André Silveira foi

entrevistado em reportagem

sobre pecuária de leite.

youtube.com

RIC RURAL - Paulo Oliva, do

Deral, falou sobre a safra no

Oeste. youtube.com

TV PARANÁ TURISMO - O
gerente de Saúde Animal da

Adapar, Rafael Dias, falou sobre

a prevenção da gripe aviária.

youtube.com
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COMITIVA APRESENTA PARANÁ AO VICE-
MINISTRO DA AGRICULTURA DO JAPÃO

A equipe do IDR-Paraná de Araucária, na região de Curitiba, em parceria com a
prefeitura, tem investido em ações no turismo rural como forma de promover o
desenvolvimento econômico e social em toda a regional, buscando profissionalizar
os produtores. Como parte das capacitações, um grupo de empreendedores fez
uma visita técnica a São José dos Pinhais, outro município da região metropolitana,
para conhecer pontos turísticos e culturais do município, adquirir conhecimento e
experiências que poderão ser aplicados em Araucária. idrparana.pr.gov.br

SEAGRI DISCUTE MELHORIA EM PRODUÇÃO E
GESTÃO DE PROPRIEDADES COM MULHERES RURAIS
A discussão de uma pauta de reivindicações

para as mulheres do campo melhorarem a

produção e a gestão das propriedades levou

aproximadamente 100 mulheres de

movimentos sociais ligados à terra à Secretaria

de Estado da Agricultura e do Abastecimento do

Paraná, em Curitiba, na manhã desta terça-feira

(07). O encontro fez parte da Jornada Estadual

de Lutas das Mulheres, que se realiza entre 6 e 8

de março. agricultura.pr.gov.br

Está disponível no site da

Seab o relatório semanal

que mostra as condições de

clima e cultivo no Paraná.

agricultura,pr.gov.br

RELATÓRIO SEMANAL DE
PLANTIO E COLHEITA

IDR-PARANÁ CAPACITA EMPREENDEDORES DE ARAUCÁRIA EM TURISMO RURAL

O governador Carlos Massa Ratinho Junior e o

secretário Norberto Ortigara participaram nesta

terça-feira (07) de uma reunião com o vice-

ministro da Agricultura, Silvicultura e Pesca do

Japão, Atsushi Nonaka. Ao lado de outros

gestores estaduais e de representantes de

empresas paranaenses, eles trataram da

possibilidade de abertura do mercado

consumidor japonês à produção de proteínas

suínas e bovinas do Paraná. agricultura.pr.gov.br
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