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PARANÁ TURISMO - Reportagem
sobre queijo agroecológico 

 entrevista a gerente do IDR-Paraná
em Francisco Beltrão, Rosane
Dalpiva Bragato. youtube.com

PARANÁ PORTAL - O
cadastramento de rebanho é tema
de reportagem com entrevista do
presidente da Adapar, Otamir Cesar
Martins. paranaportal.com.br

RÁDIO COLMEIA - A assinatura de
convênio para estrada rural em
União da Vitória foi assunto com
entrevista do secretário Norberto
Ortigara. colmeia.am.br

JORNAL DO OESTE - A técnica do
Deral em Toledo Jean Marie Ferrarini
comenta o início da colheita do
milho na regional.
jornaldooeste.com.br
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A parceria entre o Banco Regional de

Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e o Sicredi

proporcionou R$ 101 milhões em investimentos no

Paraná entre julho de 2021 e maio de 2022. Nesse

sistema, o BRDE repassa recursos para o Sicredi, que

opera o financiamento no mercado, especialmente

junto aos pequenos tomadores. aen.pr.gov.br

DEBATE TÉCNICO NA SEAB MARCA O DIA
NACIONAL DA ARAUCÁRIA
Um debate que deve se estender para várias

instâncias da sociedade, visando ao bom manejo,

preservação, renovação e perenidade das florestas

de araucária com a possibilidade de uso econômico

regulado por legislação adequada, começou a ser

feito nesta sexta-feira (24), em reunião na Seab. O

encontro teve também o objetivo de comemorar o

Dia Nacional da Araucária. agricultura.pr.gov.br

PARCERIA ENTRE BRDE E SICREDI ESTIMULA
ACESSO AO BANCO DO AGRICULTOR

A Assembleia Legislativa vai dedicar o Grande

Expediente desta segunda-feira (27), às 14h30, para

um tributo aos 50 anos de atividades em pesquisa

agropecuária do IDR-Paraná. O cinquentenário

remete ao aniversário do antigo Iapar, fundado em

1972. idrparana.pr.gov.br

ALEP VAI HOMENAGEAR IDR-PARANÁ NA 2ª

SANEPAR E IDR-PARANÁ RECUPERAM O RIO
PIAVA, EM UMUARAMA
A Sanepar e o IDR-Paraná fizeram juntos um trabalho

de recuperação do Rio Piava, que abastece a cidade

de Umuarama. O manancial estava tão assoreado

que, dos 50 quilômetros de seu curso natural de

água, restavam apenas 28 quilômetros. Nesta sexta-

feira (24), a Companhia e o Instituto apresentaram

resultados da preservação. aen.pr.gov.br

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2022-06/informe_epidemiologico_24_06_2022.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Saude-registra-mais-3984-casos-e-37-obitos-pela-Covid-19
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.youtube.com/watch?v=J9OKFjdWOEQ
https://paranaportal.uol.com.br/agronegocio/campanha-atualizacao-rebanho-paranaense
https://colmeia.am.br/convenio-para-pavimentacoes-de-estradas-do-interior-de-uniao-da-vitoria-e-assinado/
https://www.jornaldooeste.com.br/oeste-rural/inicia-a-colheita-do-milho-na-regional-de-toledo/
https://www.jornaldooeste.com.br/oeste-rural/inicia-a-colheita-do-milho-na-regional-de-toledo/
https://www.aen.pr.gov.br/Noticia/Parceria-entre-BRDE-e-Sicredi-estimula-acesso-ao-Banco-do-Agricultor-Paranaense
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Debate-tecnico-marca-o-Dia-Mundial-da-Araucaria
https://www.idrparana.pr.gov.br/Noticia/Alep-faz-sessao-em-tributo-pesquisa-do-IDR-Parana
https://site.sanepar.com.br/
https://www.idrparana.pr.gov.br/
https://www.aen.pr.gov.br/Noticia/Sanepar-e-IDR-Parana-recuperam-o-Rio-Piava-em-Umuarama

