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         CONFIRMADOS: 2.423.953

         INTERNADOS: 30
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PARANÁ GANHA MAPA DE  FE IRAS
ORGÂNICAS E  AGROECOLÓGICAS

SOU AGRO - Site fez homenagem a

produtores de café no Dia Mundial

do Café, com participação do

secretário Norberto Ortigara.

souagro.net

DIÁRIO DO SUDOESTE - O Projeto

Centro-Sul foi tema do Dia de

Campo do Feijão, realizado em Pato

Branco, com entrevistas de Norma

Kiyota e Germano Kusdra, ambos do

IDR-Paraná. diariodosudoeste.com.br 

AGROFAG - Programa Agrofag

registrou mensagens de Páscoa, com

participação do presidente do IDR-

Paraná, Natalino Avance de Souza, e

do secretário Norberto Ortigara.

agrofag.facebook
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ESTADO APÓIA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS
NO NOROESTE POR CONSÓRCIO MUNICIPAL 
Cerca de 66 quilômetros de estradas rurais do

Noroeste do Paraná receberam adequações que vão

beneficiar o agronegócio regional. A iniciativa foi

viabilizada por um termo de convênio entre a Seab e

o Consórcio Intermunicipal da APA Federal do

Noroeste do Paraná (Comafen). Firmada em 2018, a

parceria permitiu que os municípios fossem

contemplados com uma patrulha rural em sistema

de rodízio, por meio do Programa Estradas da

Integração.  agricultura.pr.gov.br

O Sistema Estadual da Agricultura publicou um

mapa de feiras de produtos orgânicos e

agroecológicos no Paraná. A ferramenta contém

datas, horários e endereços. Foi elaborada com a

ajuda de entidades e servidores. Organizações de

produtores, entidades e consumidores podem enviar

informações sobre outras feiras e registrar no mapa. 

 Também foi publicado podcast com o coordenador  

do Coopera Paraná, Jefferson Meister.

agricultura.pr.gov.br

CERCA DE 20 MIL FAMÍLIAS VÃO FORNECER
PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
O Fundepar assinou na semana passada o último

dos 193 contratos para fornecimento de alimentos

da agricultura familiar, com intuito de deixar ainda

mais saudável a alimentação dos alunos da rede

estadual. Os acordos têm vigência de um ano e

meio, iniciando em abril de 2022 e terminando em

junho de 2023. Os valores somam mais de R$ 120

milhões e beneficiam aproximadamente 20 mil

famílias agricultoras. aen.pr.gov.br
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