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TV TAROBÁ - Canal acompanhou a

visita do secretário Norberto

Ortigara no primeiro dia de

programação do Show Rural

Coopavel.
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Produzir agricultura sustentável, com bons

resultados para os produtores e qualidade de vida

para a população. Esse é o desafio do meio rural em

um cenário competitivo e cada vez mais exigente,

na avaliação do secretário estadual da Agricultura e

do Abastecimento, Norberto Ortigara, que

participou nesta segunda-feira (07) da 34ª edição do

Show Rural, em Cascavel.  O evento segue até a

sexta-feira (11) agricultura.pr.gov.br

NO EVENTO, SEAGRI DESTACA OPORTUNIDADES
PARA INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE  

IDR-PARANÁ LANÇA NOVA
CULTIVAR DE MARACUJÁ 
Uma das principais atrações do

IDR-Paraná no Show Rural deste

ano é o lançamento da cultivar

IPR Luz da Manhã, de maracujá-

amarelo. O lançamento será

quarta-feira (9), às 9 horas.

Primeira cultivar da espécie

desenvolvida no Paraná, IPR Luz

da Manhã se destaca pela

qualidade superior e dupla

possibilidade de destinação do

produto colhido. aen.pr.gov.br

BARRACÃO DA AGROINDÚSTRIA DE 525 M²
É INAUGURADO NO SHOW RURAL
A cerimônia de inauguração do barracão da

Agroindústria no Show Rural Coopavel na manhã

desta terça-feira (09) foi marcada por um clima de

muito otimismo e novos investimentos. O programa

ocupa um espaço de 525 m² com 28 expositores de

19 municípios do estado para comercializar produtos

como queijo, mel, salame, bolachas, cucas, entre

outros.  O barracão foi idealizado pelo IDR-Paraná

em parceria com a Secretaria Estadual de

Agricultura e Abastecimento (Seab), a Fetaep e a

Coopavel. idrparana.pr.gov.br
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