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Levantamento feito pela idaron
confirma ausência da monilíase do
cacaueiro em Rondônia.

22/07/2020

tudorondonia.com

https://www.tudorondonia.com/noticias/levantamento-feito-pela-idaron-confirma-ausenciada-moniliase-do-cacaueiro-em-rondonia,53010.shtml

Idaron dimiui exigências para cadastro
de plantas ornamentais a produtores de
RO.

06/07/2020

g1.globo.com

https://g1.globo.com/ro/rondonia/rondonia-rural/noticia/2020/07/06/idaron-diminuiexigencias-para-cadastro-de-plantas-ornamentais-a-produtores-de-ro.ghtml

Declaração obrigatória de rebanhos
termina com 96% de adesão em
Rondônia, diz idaron.

15/07/2020

g1.globo.com

https://g1.globo.com/ro/rondonia/rondonia-rural/noticia/2020/07/15/declaracaoobrigatoria-de-rebanhos-termina-com-96percent-de-adesao-em-rondonia-diz-idaron.ghtml

IDARON: produtores que ainda não
fizeram a declaração de rebanhos são
advertidos.

17/07/2020

rondoniaovivo.com

https://rondoniaovivo.com/noticia/agronegocio/2020/07/17/idaron-produtores-que-aindanao-fizeram-a-declaracao-de-rebanhos-sao-advertidos.html

15/07/2020

rondoniadinamica.com

https://www.rondoniadinamica.com/noticias/2020/07/amnistia-internacional-considera-quea-idaron-reforca-pecuaria-bovina-comercial-ilegal-em-rondonia,79848.shtml

07/07/2020

rondoniaovivo.com

https://rondoniaovivo.com/noticia/agronegocio/2020/07/07/rondonia-idaron-simplificacadastro-para-produtores-comerciais-e-revendedores-de-plantas-ornamentais.html

Fronteira: Reforma da embarcação
Quero Quero II é fiscalizada.

25/07/2020

rondoniadinamica.com

https://www.rondoniadinamica.com/noticias/2020/07/fronteira-reforma-da-embarcacaoquero-quero-ii-e-fiscalizada-,80755.shtml

Rondônia se mobiliza para fortalecer a
cadeia produtiva do cacau.

28/07/2020

rondoniadinamica.com

https://www.rondoniadinamica.com/noticias/2020/07/rondonia-se-mobiliza-para-fortalecera-cadeia-produtiva-do-cacau,80942.shtml

26/06/2020

rondoniagora.com

https://www.rondoniagora.com/cidades/contato-com-morcegos-e-animais-doentes-oumortos-pode-transmitir-a-raiva-alerta-idaron

Prazo para pecuarista declarar rebanho
é prorrogado até 30 de junho em
Rondônia

12/05/2020

g1.globo.com

https://g1.globo.com/ro/rondonia/rondonia-rural/noticia/2020/05/12/prazo-parapecuarista-declarar-rebanho-e-prorrogado-ate-30-de-junho-em-rondonia.ghtml

Propriedades de RO são selecionadas
para exame que comprova ausência da
febre aftosa

22/05/2020

g1.globo.com

https://g1.globo.com/ro/rondonia/rondonia-rural/noticia/2020/05/22/propriedades-de-rosao-selecionadas-para-exame-que-comprova-ausencia-da-febre-aftosa.ghtml

Idaron abre processo seletivo para
contratação de 30 técnicos agrícolas ou
em agropecuária

06/03/2020

rondoniaovivo.com

https://www.rondoniagora.com/concursos-e-empregos/idaron-abre-processo-seletivo-paracontratacao-de-30-tecnicos-agricolas-ou-em-agropecuaria

Idaron convoca candidatos classificados
em processo seletivo

02/02/2020

g1.globo.com

https://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2020/02/02/idaron-convoca-candidatosclassificados-em-processo-seletivo.ghtml

Declaração de rebanhos em Rondônia
será obrigatória em maio

24/04/2020

portaldbo.com.br

https://www.portaldbo.com.br/declaracao-de-rebanhos-em-rondonia-sera-obrigatoria-emmaio/

Idaron orienta produtores a utilizarem
canais digitais para emissão de
documentos em RO

23/03/2020

g1.globo.com

https://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2020/03/23/idaron-orienta-produtores-autilizarem-canais-digitais-para-emissao-de-documentos-em-ro.ghtml

Idaron inicia campanha de declaraçjão
de rebanhos de RO; veja quem precisa
declarar

01/05/2020

g1.globo.com

https://g1.globo.com/ro/rondonia/rondonia-rural/noticia/2020/05/01/idaron-iniciacampanha-de-declaracao-de-rebanhos-de-ro-veja-quem-precisa-declarar.ghtml

Acre tem apoio de Rondônia para se
tornar zona livre de aftosa sem
vacinação

11/02/2020

agencia.ac.gov.br

https://agencia.ac.gov.br/acre-tem-apoio-de-rondonia-para-se-tornar-zona-livre-de-aftosasem-vacinacao/

07/02/2020

g1.globo.com

https://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2020/02/07/nova-sede-da-idaron-e-inauguradaem-rolim-de-moura-ro.ghtml

A partir de maio, Mapa regulamenta o
não ingresso de animais vacinados
contra Febre Aftosa em Rondônia

27/04/2020

tudorondonia.com

https://tudorondonia.com/noticias/a-partir-de-maio-mapa-regulamenta-o-nao-ingresso-deanimais-vacinados-contra-a-febre-aftosa-em-rondonia,48135.shtml

Mais de 3 toneladas de agrotóxicos
contrabandeados são apreendidas em
Ariquemes, RO

13/03/2020

g1.globo.com

https://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2020/03/13/mais-de-3-toneladas-de-agrotoxicoscontrabandeados-sao-apreendidas-em-ariquemes-ro.ghtml

09/04/2020

g1.globo.com

https://g1.globo.com/ro/rondonia/rondonia-rural/noticia/2020/04/09/rondonia-eoficialmente-area-livre-de-febre-aftosa-sem-vacinacao.ghtml

05/05/2020

rondoniaovivo.com

https://rondoniaovivo.com/noticia/agronegocio/2020/05/05/exportacao-de-carne-emissoesde-gta-online-fecha-o-trimestre-com-195-milhoes-de-dolares.html

Amnistia Internacional considera que a
IDARON reforça pecuária bovina
comercial ilegal em Rondônia.
RONDÔNIA: Idaron simplifica cadastro
para produtores comerciais e
revendedores de plantas ornamentais.

Contato com morcegos e animais
doentes ou mortos pode transmitir a
raiva, alerta Idaron.

Nova sede da Idaron é inaugurada em
Rolim de Moura, RO

Rondônia é oficialmente área livre de
febre aftosa sem vacinação
EXPORTAÇÃO DE CARNE: Emissões de
GTA Online fecha o trimestre com 195
milhões de dólares

