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FAMÍLIAS DO RENDA AGRICULTOR TÊM
AS HISTÓRIAS CONTADAS EM REVISTA

O IDR-Paraná reuniu histórias de famílias numa
edição especial da revista Renda Agricultor Familiar,
lançada nesta sexta-feira. São histórias narradas
pelos técnicos do instituto. O Projeto Renda
Agricultor Familiar integra o Nossa Gente Paraná e é
uma política pública que entrega R$ 3 mil para cada
família investir em geração de renda e produção
para autoconsumo, além de obras de saneamento
básico para melhorar as condições de vida. Já foram
aportados R$ 16 milhões. agricultura.pr.gov.br

CERTIFICAÇÃO DO TECPAR VALORIZA
PRODUTORES DE ORGÂNICOS DA RMC

Em 2021, o Tecpar entregou a certificação de
alimento orgânico para 302 produtores de 20
municípios da Região Metropolitana de Curitiba. As
ações são do Tecpar Certificação, divisão que atesta
a conformidade de agricultores que produzem
alimentos orgânicos, seguindo as técnicas de
manejo estabelecidas na legislação. Entre os
principais produtos certificados na região estão
abóbora, abobrinha, amora, café, hortaliças folhosas,
limão, morango, tomate, vagem e a tanchagem
(planta medicinal). aen.pr.gov.br

ENERGIA SOLAR DEVE GERAR 357 MIL
EMPREGOS E RECEBER MAIS R$ 50,8 BI

Projeções da Associação Brasileira de Energia Solar
Fotovoltaica apontam que, somente em 2022, a
fonte solar fotovoltaica deverá gerar mais de 357 mil
novos empregos, espalhados por todas as regiões do
País. Segundo a entidade, os novos investimentos
privados no setor poderão ultrapassar a cifra de R$
50,8 bilhões, somando os segmentos de geração
distribuída (sistemas em telhados, fachadas de
edifícios, terrenos, propriedades rurais e prédios
públicos) e geração centralizada (grandes usinas
solares). agrolink.com.br

CORONAVÍRUS
NÚMEROS DO PARANÁ*:

CONFIRMADOS: 1.675.879
INTERNADOS: 65
RECUPERADOS: 1.519.999
ÓBITOS: 40.707
VACINAS APLICADAS: 16.913.792
Informe Epidemiológico da Sesa em
14/01 www.saude.pr.gov.br

NA MÍDIA
TÁ SABENDO - Site fala das
Caminhadas da Natureza previstas
para a região da Comcam e fala com
a coordenadora Terezinha Busanello.
tasabendo.com.br
GMAIS NOTÍCIAS - Jornal reporta
visita do Mapa para avaliar situação
de lavouras e ouve o chefe do
Núcleo de Guarapuava, Arthur
Bittencourt Filho. gmaisnoticias.com
RPC - Jornal do Meio-Dia fala da
visita da ministra da Agricultura a
Cascavel e cita o secretário Norberto
Ortigara. globoplay.globo.com
DIARIO DO SUDOESTE - Jornal
retrata a situação de Coronel Vivida
devido à crise hídrica e destaca
comentário do secretário Norberto
Ortigara. diariodosudoeste.com.br
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