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PRODUTORES COMEMORAM ECONOMIA
NA CONTA DE ENERGIA COM O RENOVAPR

Produtor de aves, soja e milho, o agricultor Alexandre
Lambi, de Astorga, comemora a economia de cerca
de R$ 43 mil em seis meses da instalação das placas
solares para geração de energia em sua propriedade.
“Sempre tive vontade de instalar as placas para fugir
do aumento da luz, mas só consegui depois que
recebi subsídio”, disse durante o “Encontro Renova
Paraná – Energia Renovável Para Todos”, organizado
pelo IDR-Paraná na Expoingá. agricultura.pr.gov.br

CORONAVÍRUS
NÚMEROS DO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 2.467.514
INTERNADOS: 30
RECUPERADOS: 2.390.198
ÓBITOS: 42.925
VACINAS APLICADAS: 24.829.082
Informe Epidemiológico da Sesa em
11/05 www.saude.pr.gov.br

NA MÍDIA
JORNAL DO OESTE - O veterinário

Marcio Eidi Ogassawara, da Adapar,
fala da atualização de rebanho em

SECRETÁRIO APRESENTA CENÁRIO DO FUTURO Toledo. jornaldooeste.com.br
PARA JOVENS AGRICULTORES DA EXPOINGÁ
Estudar, aprender, praticar conhecimento e usar
tecnologia para ter um agro cada vez mais produtivo,
capaz de fazer mais com menos. A mensagem foi
transmitida na noite de terça-feira (10) pelo
secretário Norberto Ortigara a um grupo de jovens
agricultores reunidos na Expoingá. O evento foi
organizado pelo Sistema Faep/Senar-PR e pelo
Sindicato Rural de Maringá. agricultura,pr,gov,br

RIC - Programa RIC Rural fala do

Alerta Geada e conversa com
Luciano Soler e Heverly Morais, do
IDR-Paraná. youtube.com.br
REUTERS - O analista Edmar

Gervásio falou sobre a safra no
Paraná. forbes.com.br

IDR-PARANÁ APRESENTA CULTIVAR INÉDITA DE MARACUJÁ EM PRUDENTÓPOLIS

A nova cultivar “luz da manhã” foi a principal atração do Encontro de Fruticultores sobre
a Cultura do Maracujá, nesta quarta-feira (11), em Prudentópolis. Primeira cultivar da
espécie desenvolvida no Paraná, IPR Luz da Manhã se destaca pela qualidade superior e
dupla possibilidade de destinação da colheita – tanto pode ser destinada ao mercado
de frutas frescas como para a indústria de polpa congelada. aen.pr.gov.br
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