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ESTADO MARCA PRESENÇA DO SHOW
RURAL COM INOVAÇÃO E APOIO AO AGRO
O Show Rural chega ao fim nesta sexta-feira (11) com
extensa participação do Estado. Diferentes órgãos e
secretarias marcaram presença desde a segundafeira (7), com o anúncio de novas tecnologias para a
agricultura, pecuária e energias renováveis,
apresentação de boas práticas de cultivo, assinatura
de contratos de financiamento com cooperativas e
produtores e outras atividades. agricultura,pr.gov.br

BRDE ASSINA CONTRATOS DE R$ 350 MILHÕES

CORONAVÍRUS
NÚMEROS DO PARANÁ*:

CONFIRMADOS: 2.159.773
INTERNADOS: 171
RECUPERADOS: 1.711.649
ÓBITOS: 41.460

O BRDE assinou contratos de financiamento e de
VACINAS APLICADAS: 20.959.760
repasse via incentivos fiscais no montante de R$ 350
milhões, durante o Show Rural. Os recursos vão para Informe Epidemiológico da Sesa em
investimentos de cooperativas, empresas, projetos de 11/02 www.saude.pr.gov.br
modernização de atividades agroindustriais, melhorias
em estrutura de fazendas, irrigação, armazenagem,
NA MÍDIA
logística, geração e transmissão de energia, no Paraná
POLO RURAL - Site especializado
e Mato Grosso do Sul. aen.pr.gov.br

ERVA-MATE DO PR VAI A FEIRA NO CANADÁ

A erva-mate do Paraná será apresentada em
Montreal, no Canadá, entre 20 e 23 de abril, durante
a Sial Inspire Food Business. Ela estará no pavilhão
brasileiro, que conta com mais de 1.200 expositores
e recebe cerca de 25 mil compradores de mais de
60 países. O Núcleo de União da Vitória contribuiu
na organização da ida. aen.pr.gov.br

em agro entrevista o secretário
Norberto Ortigara sobre a
participação do Estado no Show
Rural. polorural.com.br

G1 - Reportagem apontando que os
produtos orgânicos estão 30% mais
caros que os convencionais nas feiras
paranaenses tem comentário da
chefe do Desan, Márcia Cristina
CARROS DA CEASA FAZEM TESTE DE POLUIÇÃO Stolarski. g1.globo.com

As frotas de veículos da Ceasa Curitiba e da
Deutrans, que presta serviços de limpeza e coleta
seletiva na unidade, receberam nesta semana testes
de opacidade, que mede as saídas de fumaça, com
o objetivo de melhorar a qualidade do ar e reduzir
os impactos ambientais. ceasa.pr.gov.br

CATVE - Emissora fala da audiência
do Senado durante o Show Rural e
ouve o secretário Norberto Ortigara e
o presidente do IDR-Paraná, Natalino
Avance de Souza. catve.com

UNIVERSIDADES ESTADUAIS APRESENTAM PROJETOS VOLTADOS AO AGRO

Pesquisas científicas e tecnológicas visando ao aumento da produtividade em áreas rurais
movimentaram o estande da Ciência e Tecnologia no Show Rural. Entre os projetos
apresentados um robô para pulverização de precisão, outro para melhoria genética de
tilápia e um de controle biológico da ferrugem da soja. aen.pr.gov.br
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