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O BRDE assinou protocolos de

intenção para financiamento com

cooperativas do Sudoeste que

somam R$ 55 milhões. Um deles 

  

  

PORTAL CANTU - Início do curso de

produção de queijo artesanal teve a

presença dos chefes dos núcleos de

Laranjeiras do Sul, Valter Rodacki, e

de Francisco Beltrão, Denise

Adamchuk, da gerente regional da

Adapar, Cristiane Kruger, e do IDR-

Paraná, Daniela Ragazzon.

portalcantu.com.br

TRIBUNA DE CIANORTE - Jornal

registra o encerramento de curso

sobre Mulher Atual, em Jussara, que

teve a presença do técnico agrícola

do IDR-Paraná Emanuel Sordi.

tribunadecianorte.com.br

ISTO É - Portal reproduz reportagem

da Reuters com o analista de soja do

Deral, Edmar Gervásio, que fala da

evolução do plantio no Estado.

istoe.com.br
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IDR-PARANÁ APRESENTA PLANO DE
TRABALHO AO CONSELHO CONSULTIVO
O plano de trabalho do IDR-Paraná foi apresentado

na reunião do Conselho Consultivo Estadual, na

segunda-feira (10), com a presença do secretário

Norberto Ortigara. Com validade de dois anos, o

documento descreve projetos e ações com metas e

indicadores de mensuração. Foi elaborado com

base nas definições dos Conselhos Consultivos

Mesorregionais que discutiram, com base nas

características de cada região, quais seriam as

prioridades. idrparana.pr.gov.br.

Dois mestrandos e um doutorando da Universidade

Estadual de Londrina (UEL) estão em Bodo

(Noruega) para desenvolver pesquisas relacionadas

à tilápia, dentro de um acordo entre a UEL e a

Universidade Nord, em um projeto intitulado

“Cooperação entre Noruega e Brasil em Pesquisa e

Educação para Melhoramento da Criação em

Aquicultura Sustentável”. O Brasil está entre os

quatro maiores produtores do mundo e, dentro do

País, o Paraná é o maior produtor.aen.pr.gov.br

PÓS-GRADUANDOS DA UEL DESENVOLVEM
PESQUISA SOBRE TILÁPIAS NA NORUEGA

RELATÓRIO SEMANAL DE
PLANTIO E COLHEITA
Foi publicado no site da Seab o

relatório semanal de plantio e

colheita,  que mostra a evolução

das lavouras de  batata, feijão,

milho, soja, cevada e trigo, 

 além das condições

meteorológicas em todas as

regiões do Paraná.

agricultura.pr.gov.br
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