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A nova Unidade de Extensão Rural do Instituto de
Desenvolvimento Rural do Paraná Iapar-Emater
(IDR-Paraná) de Cascavel foi inaugurada na quinta-

feira (03). A cerimônia de inauguração contou com a
presença do secretário estadual da Agricultura e do
Abastecimento, Norberto Ortigara, e do diretor-
presidente do IDR-Paraná, Natalino Avance de
Souza. agricultura.pr.gov.br

NOTICIAS AGRÍCOLAS - Site fala

sobre o lançamento do programa

de incentivo a cereais de inverno e

cita o secretário Norberto Ortigara.

noticiasagricolas.com.br

O PRESENTE - Jornal fala sobre o

fim da tarifa rural noturna e

apresenta a alternativa do

RenovaPR, com entrevista do

coordenador do IDR-Paraná na

região de Marechal Cândido

Rondon, Ivo Decker Raupp.

opresente.com.br
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NA MÍDIA

EQUIPE DE RONDÔNIA CONHECE PROJETOS
DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
Projetos de segurança alimentar e nutricional
desenvolvidos no Paraná estão chamando a atenção de
outros Estados. Uma equipe da Secretaria de Estado da
Assistência e do Desenvolvimento Social de Rondônia
(Seas) esteve desde quarta-feira (01) até esta sexta-
feira (03) em Curitiba, onde manteve várias reuniões
com o Desan e visitou alguns projetos desenvolvidos na
cidade. Banco de Alimentos e Hortas Comunitárias
foram os que chamaram mais a atenção.
agricultura.pr.gov.br

IDR-PARANÁ GANHA NOVA UNIDADE EM CASCAVEL

O projeto Seda Brasil, da UEL, passou a integrar o comitê de Inovação Técnica da

Organização Internacional da Seda (ISU). A organização tem representantes de 20

países e promove o fortalecimento da seda, por meio do intercâmbio entre empresas,

fomento à pesquisa e o desenvolvimento da cadeia produtiva. O Paraná conta com

mais de 1,8 mil produtores de casulo de seda em 176 municípios. aen.pr.gov.br

SEDA BRASIL, DA UEL, PASSA A INTEGRAR REDE INTERNACIONAL DE PESQUISA

BANCO DO AGRICULTOR PARANAENSE 
IMPACTA AGRONEGÓCIO DO ESTADO
Gilson Delmar Migliori de Lima, agricultor de Enéas
Marques, no Sudoeste do Estado, é o primeiro
paranaense impactado pelo Banco do Agricultor
Paranaense. Ele assinou um contrato para investir em
um desensilador. Segundo o produtor, a aquisição do
equipamento para torrar silagem facilita seu trabalho na
Comunidade Linha Rio Vitória, que trabalha com
produção de leite em uma das maiores bacias.
agricultura.pr.gov.br
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https://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=114962&tit=Agosto-tem-chuvas-abaixo-da-media-em-varias-regioes-do-Parana
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