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RODADA DE NEGÓCIOS NA CEASA APROXIMA
COMPRADORES E COOPERATIVAS

A primeira rodada de negócios entre representantes
de cooperativas familiares e compradores que
frequentam a Ceasa aconteceu nesta quinta-feira
(04) em Curitiba. A iniciativa faz parte do trabalho de
assessoria que o IDR-Paraná presta a cooperativas
familiares, por meio do projeto Mais Gestão da
Anater (Agência Nacional de Assistência Técnica e
Extensão Rural). Novas rodadas serão promovidas
ainda este mês em Londrina (dia 12), e em Foz do
Iguaçu (25). idrparana.pr.gov.br

RENOVAPR VIABILIZA AVICULTURA NO SUDOESTE

Há onze anos Genir Cambruzzi mora em uma
chácara, em Dois Vizinhos, onde mantém dois
aviários. Com ajuda do filho, ele chega a alojar 55 mil
aves, entregues à integradora BRF a cada 28 dias. A
avicultura foi uma saída para explorar a propriedade
que tem apenas 3,6 hectares. Mas os custos com a
energia elétrica começaram a pesar. A saída foi
buscar uma forma de gerar energia na propriedade
por meio de placas fotovoltaicas, com projeto
viabilizado graças ao Programa RenovaPR.
idrparana.pr.gov.br

CORONAVÍRUS
NÚMEROS DO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 1.554.576
INTERNADOS: 319
RECUPERADOS: 1.478.170
ÓBITOS: 40.377
VACINAS APLICADAS: 15.570.214
Informe Epidemiológico da Sesa em
05/11/2021. saude.pr.gov.br

NA MÍDIA
AMUSEP - Matéria destaca reunião

para apresentar oportunidades de
negócios oferecidas pela Ceasa para
pequenos agricultores, e cita o
diretor técnico da Ceasa, Antônio
Leonardecz, o gerente Regional do
IDR, em Maringá, Edson Luiz Diogo
de Almeida; e o chefe do Núcleo
Regional da Seab em Maringá,

BANCO DE ALIMENTOS NA CEASA LONDRINA Jucival Pereira de Sá, amusep.com.br
SERÁ INAUGURADO NESTE SÁBADO (06)
O governador do Paraná Carlos Massa Ratinho
Júnior participa neste sábado (6) em Londrina, às
9h30, da inauguração na Ceasa do programa Banco
de Alimentos – Comida Boa, e faz ainda o anúncio
de obras de pavimentação asfáltica, reparo do
Mercado do Produtor e das calçadas da unidade. O
secretário Norberto Ortigara também participa dos
eventos. ceasa.pr.gov.br

FOLHA DO LITORAL - Jornal

informa sobre a Feira do Produtor de
Morretes que acontece neste fim de
semana e cita a presença do
secretário Norberto Ortigara nas
comemorações do aniversário da
cidade, na semana passada.
folhadolitoral.com.br
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