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PR ACATOU 4.539 PROJETOS DE ENERGIA
RENOVÁVEL EM PROPRIEDADES RURAIS
O programa RenovaPR tem, até esta segunda-feira

(3), 4.539 projetos acatados pelo IDR-Paraná. Esses

projetos atingem o montante de R$ 864 milhões,

que podem ser formalizados em instituições

financeiras. Se o produtor quiser, também pode

contar com o apoio do Banco do Agricultor

Paranaense, que prevê equalização até o limite

estabelecido por projeto. agricultura.pr.gov.br

O IDR-Paraná e o Simepar divulgaram na sexta-feira

(30) o último boletim do serviço “Alerta Geada” deste

ano. No período (entre maio e setembro), foram

liberados 22 avisos de alerta para geadas com

potencial de causar riscos à atividade agrícola, sendo

19 direcionados à Região Sul e três para a Região

Norte. agricultura.pr.gov.br

IDR-PARANÁ E SIMEPAR DESATIVAM SERVIÇO
"ALERTA GEADA" DE 2022

O antigo imóvel antes utilizado como residência oficial dos governadores, na Granja

Canguiri, em Pinhais, abriga agora um Centro de Tecnologia à disposição do Centro

Estadual de Educação Profissional (CEEP) Newton Freire Maia, que fica no mesmo

terreno. O local será voltado à articulação de atividades vinculadas à pesquisa agrícola

4.0, com foco na aplicação dos conhecimentos teóricos dos cursos técnicos, visando o

mercado de trabalho e o empreendedorismo. agricultura,pr,gov.br

EX-RESIDÊNCIA DE GOVERNADORES É TRANSFORMADA EM CENTRO DE
TECNOLOGIA PARA A AGRICULTURA 4.0
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