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O PARANÁ - A médica-veterinária

da Adapar, Elzira Jorge Pierre, falou

sobre os casos de raiva em Cascavel.

oparana.com.br 

REUTERS - O analista do Deral

Edmar Gervásio falou à Reuters

sobre o andamento das safras de

soja e milho. forbes.com.br

FAEP -  José Lino Martinez,

pesquisador do IDR-Paraná, é fonte

em reportagem sobre a retomada

da produção de búfalos no estado.

sistemafaep.org.br

O Produto Interno Bruto (PIB) paranaense cresceu

2,94% no segundo trimestre de 2022 em relação ao

trimestre imediatamente anterior. Essa expansão é

reflexo do desempenho de todos os segmentos –

indústria (5,64%), agropecuária (6,42%) e serviços

(0,57%) –, segundo relatório divulgado nesta terça-

feira (4) pelo Ipardes. O indicador representa o

conjunto de riquezas produzidas em determinado

local. No segundo trimestre de 2022, o PIB estadual

totalizou R$ 164,04 bilhões, sendo R$ 139,50 bilhões

referentes ao valor adicionado a preços básicos e R$

24,54 bilhões de impostos. aen.pr.gov.br

Está no ar o boletim

agrometeorológico produzido

por técnicos do IDR-Paraná. A

publicação mensal mostra como

foram as condições do tempo no

mês de setembro em todo o

estado e quais os impactos na

agricultura, O quantitativo de

precipitação variou de 108,4 mm

registrados em Maringá, até

323,4 mm totalizados em Entre

Rios. O mês finalizou com

chuvas acima da média em

todas as regiões.

idrparana.pr.gov.br

BOLETIM DO IDR-PARANÁ DE
SETEMBRO MOSTRA MUITA
CHUVA EM TODO O ESTADO

BOLETIM INFORMATIVO DA
ASSESSORIA DE IMPRENSA 
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COM FOCO EM PREMIAÇÃO, IDR-PARANÁ
PROMOVE CURSO DE PRODUÇÃO DE QUEIJO 
O IDR-Paraná promove, de 7 outubro a 25 de

novembro, o Curso de Queijos Artesanais, destinado

a queijeiros das regiões de Guarapuava e Laranjeiras

do Sul, no Centro-Sul do Estado. Esse é um dos

eventos com vistas à preparação para o Prêmio

Queijos do Paraná, lançado no final de agosto. A

premiação será uma vitrine para divulgar a

diversidade e qualidade da produção paranaense,

tanto artesanal como industrial. agricultura.pr.gov.br

PIB DO PARANÁ CRESCE QUASE 3% NO
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022
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