
CORONAVÍRUS

  NÚMEROS DO PARANÁ:

         CONFIRMADOS: 2.333.211

         INTERNADOS: 136

         RECUPERADOS: 1.862.869

         ÓBITOS: 42.151

         VACINAS APLICADAS: 22.029.761
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A ação extensionista não se limita a atender o

público rural interessado em uma nova cultura ou

técnica agrícola. Ao conhecer a realidade, o

profissional pode perceber as necessidades da

família seja na melhoria das condições de vida, seja

no aproveitamento do potencial de cada produtor

assistido. Em Tijucas do Sul, o projeto Renda

Agricultor Familiar ajudou moradores a ter um

sistema de esgoto e realizar investimento em

maquinário para recuperar e reciclar sucatas,

aumentando a renda. idrparana.pr.gov.br

REVISTA EXPOAGRO - Revista da

Associação dos Fumicultores do

Brasil entrevista o secretário

Norberto Ortigara sobre inovação,

tecnologia e incentivo a práticas

sustentáveis. expoagro2022

GAZETA DO POVO - Reportagem
sobre lagartas em lavouras no

Noroeste tem entrevista com Kátia

Fernanda Gobbi, zootecnista do

IDR-Paraná, e com o secretário

Norberto Ortigara.

gazetadopovo.com.br

CBN LONDRINA - Paulo Guilherme

Ribeiro, pesquisador do IDR-Paraná,

falou como o conflito entre Rússia e

Ucrânia pode afetar a produção de

trigo. cbnlondrina.com.br
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RENDA AGRICULTOR FAMILIAR AJUDA A
RECICLAR SUCATA E GERAR RECURSOS

COM 59 NOVOS NEGÓCIOS, STARTUP AGRO
É O QUE MAIS CRESCEU NO PARANÁ EM 2021
O setor Agrotech teve o maior número de startups
criadas em 2021 no Paraná. O Mapeamento das
Startups Paranaenses 2022, realizado pelo
Sebrae/PR, mostra que foram acrescidas 522 durante
o ano passado. Dessas, 59 são relacionadas ao agro.

Atualmente, o Estado possui 1959 startups (200 em
Agrotech) em atividade em 108 municípios. O dado
representa crescimento de 36,4% em comparação
com a edição anterior do mapeamento, quando se
tinha 1434. pr.agenciasebrae.com.br
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