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CBN MARINGÁ - Edmar Gervásio, do
Deral, fala do início da colheita da
safra de milho. cbnmaringa.com.br

GLOBO - Gervásio também falou ao
Jornal Nacional sobre o aumento do
consumo da carne de porco no
Brasil. globoplay.globo.com

JORNAL DA FRONTEIRA - Entrega
de tratores a Barracão com presença
da chefe do núcleo, Denise
Adamchuk. jornaldafronteira.com.br

RÁDIO EDUCADORA - O chefe do
núcleo regional de Dois Vizinhos,
Alexandre Bianchini, divulgou a
Semana de Energias Renováveis.
facebook.com

RPC - O médico veterinário do Deral,
Thiago De Marchi, falou sobre o
aumento no preço do leite e
derivados. g1.globo.com
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A Ceasa Paraná promove a partir desta quarta-feira

(22) mais uma etapa de licitação de áreas para o

comércio de hortigranjeiros, de produtos atípicos,

caixarias, lanchonete e central de compras em sua

unidade em Curitiba. Ao todo são 44 lotes ofertados

através da modalidade de licitação pregão

presencial, tipo maior lance ou oferta por lote,

distribuídos em 11 pavilhões. ceasa.pr.gov.br

INVESTIMENTOS DO ESTADO IMPULSIONAM
AGRICULTURA FAMILIAR NA REGIÃO CENTRAL

PESQUISA COM APOIO DO IDR INVESTIGA
MECANISMOS NA DEGRADAÇÃO DO SOLO 

Pelo menos 500 famílias serão beneficiadas de

forma direta com cinco quilômetros de estrada rural

ligando a comunidade Chapéu do Sol a São José,

em Santa Maria do Oeste, na região central do

Paraná. O convênio para início das obras foi

assinado pelo secretário da Agricultura e do

Abastecimento do Paraná, Norberto Ortigara, nesta

quarta-feira (22), em Chapéu do Sol. Em Palmital, na

mesma região, o secretário entregou dois barracões

para a Cooperativa Mista da Agricultura Familiar de

Palmital (Coomfal), agricultura.pr.gov.br

Estudos desenvolvidos pelos pesquisadores Cezar

Araújo Jr., do IDR-Paraná, Pedro Vendrame e

Thadeu de Melo, da UEL, e Edivaldo Thomaz, da

Unicentro, concluíram que quanto maior o

agregado do solo, menor a resistência ao impacto

da chuva. A pesquisa envolveu experimentos em

latossolos de Guarapuava, Imbituva, Ivaiporã,

Londrina e Mauá da Serra. O resultado foi publicado

na revista científica Catena. idrparana.pr.gov.br
CEASA PROMOVE LICITAÇÃO DE ÁREAS PARA
COMÉRCIO NA UNIDADE EM CURITIBA
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