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REUTERS - O analista do Deral

Edmar Gervásio falou sobre o avanço

da colheita do milho no Paraná.

novacana.com

TNONLINE - O engenheiro

agrônomo do Deral Sérgio Carlos

Empinotti, do núcleo regional de

Ivaiporã, falou sobre sobre as

expectativas para a safra de milho

na região. tnonline.uol.com.br

ALEP - Notícia fala da audiência

pública sobre pesca artesanal com

participação do gerente de Extensão

do IDR-Paraná Satoshi Nonaka, e

dos extensionistas Marcos de

Oliveira e Emerson Gerstembeger.

assembleia.pr.leg.br
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VBP DO PARANÁ CRESCE 41% EM 2021 E
ALCANÇA R$ 180,4 BILHÕES
O Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) do

Paraná em 2021 somou R$ 180,4 bilhões, de acordo

com relatório preliminar publicado nesta semana no

Diário Oficial do Estado e no site da Seab. É o maior

valor já registrado na série histórica do Deral,

responsável pelo levantamento. O crescimento

nominal é de 41% em relação a 2020. Em termos

reais, o acréscimo é de 5%.  O VBP contempla

aproximadamente 350 itens diversificados da

agropecuária paranaense. agricultura.pr.gov.br

SEMINÁRIO SOBRE FRUTICULTURA REÚNE
500 PRODUTORES NA LAPA
Aproximadamente 500 produtores de frutas de

vários municípios paranaenses reuniram-se nesta

quarta-feira (29) na Estação Experimental do IDR-

Paraná, no município da Lapa para o 8.º Seminário

Estadual de Fruticultura de Clima Temperado. Além

de palestras e debates técnicos, houve atividade de

campo nos pomares da Estação. Entre os objetivos

estavam estreitar a articulação entre as cadeias

produtivas, incentivar a organização e a eficiência

no campo. agricultura.pr.gov.br
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