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IDR-PARANÁ APRESENTA CULTIVARES DE
MANDIOCA, SOJA E MARACUJÁ
O IDR-Paraná lançou cinco novas cultivares nesta
quarta-feira (9), em solenidade realizada no Show
Rural. São três de soja para cultivo orgânico,
direcionadas a produtores interessados no mercado
de alimentação saudável, uma nova opção de
maracujá-amarelo e outra de mandioca para a
indústria. idrparana.pr.gov.br

COM FOCO NO RURAL, COPEL E SEAGRI
INCENTIVAM AUTOGERAÇÃO DE ENERGIA

Clientes da Copel agora podem instalar sistemas de
geração solar fotovoltaica que permitem o
armazenamento de energia. O cliente que possui
uma central geradora e a conecta na rede de
distribuição poderá usar essa energia de acordo com
sua necessidade. No caso de desligamento causado
por uma tempestade, por exemplo, pode-se usar a
energia acumulada enquanto a rede estiver
desligada. A medida favorece especialmente
unidades de produção rural como a piscicultura. A
novidade foi anunciada pela Copel e pela Seab no
Show Rural, em evento em parceria com o
programa RenovaPR. aen.pr.gov.br

CORONAVÍRUS
NÚMEROS DO PARANÁ*:

CONFIRMADOS: 2.127.632
INTERNADOS: 188
RECUPERADOS: 1.691.674
ÓBITOS: 41.345
VACINAS APLICADAS: 20.733.508
Informe Epidemiológico da Sesa em
09/02 www.saude.pr.gov.br

NA MÍDIA
O PRESENTE - Reportagem sobre a

inauguração de um espaço de
capacitação em avicultura no Show
Rural cita a participação do
secretário Norberto Ortigara.
opresente.com.br
REUTERS - Matéria divulga os

dados do relatório semanal de

PROGRAMA TRATOR SOLIDÁRIO MUDA A VIDA
plantio e colheita no Paraná. O
DE AGRICULTORES DE BARBOSA FERRAZ
Há um ano o casal de agricultores Ângela Literoni e
Everaldo Rodrigues, de Barbosa Ferraz, viu sua vida
mudar com a chegada de um novo trator na
propriedade. O maquinário foi adquirido graças ao
Programa Trator Solidário. Para o casal, a aquisição
significou diminuir as despesas com a manutenção,
além de dar acesso a novas tecnologias, como o GPS
que torna mais racional a distribuição de insumos.
aen.pr.gov.br

analista do Deral Edmar Gervásio
foi entrevistado. istoe.com.br
CANAL RURAL - Reportagem sobre

tecnologia para sementes tem
entrevista com o diretor-presidente
do IDR-Paraná, Natalino Avance de
Souza, e cita as cultivares lançadas
durante o Show Rural.
canalrural.com.br
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