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GLOBO RURAL - O analista do
Deral Edmar Gervásio falou sobre a
produção de soja no Paraná.
g1.globo.com

FICAFÉ CAST -  Podcast da Ficafé

entrevistou a economista Cintia de

Souza; os técnicos Paulo Vilela e

Antonio Rossin; o gerente regional

Maurício Castro; o coordenador do

RenovaPR, Herlon de Almeida; os

agrônomos Denise Rizzo, Paulo

Moraes e Luiza Calixtro, do IDR-

Paraná; e o engenheiro agrônomo

do Deral Paulo Andrade. 

 youtube.com

PORTAL A REDE - Site fala sobre o
impacto da chuva para as lavouras
de trigo da região e ouve o
economista do Deral Luiz Alberto
Vantroba, arede.info
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PORTOS VEEM AUMENTO DO
TRANSPORTE FERROVIÁRIO 
A participação do modal

ferroviário no transporte de cargas

pelos portos do Paraná subiu de

19,6%, em 2021, para 20,2% em

2022. Considerando os nove

primeiros meses do ano, foram

9.022.935 toneladas de produtos

que chegaram ou saíram em

vagões. No mesmo período do

ano passado, 8.752.258 toneladas 

 aen.pr.gov.br

CASCAVEL GANHA MAIOR FÁBRICA DE
PAINÉIS FOTOVOLTAICOS DO BRASIL
O governador Carlos Massa Ratinho Junior

participou, na sexta-feira (21), da inauguração da

indústria Sengi Solar, a maior fábrica de painéis

solares fotovoltaicos do Brasil. A unidade, instalada

em Cascavel, recebeu investimentos de R$ 220

milhões e vai gerar mais de 1.500 postos de trabalho

diretos e indiretos. O governador destacou o suporte

do Governo do Estado na geração de energia

sustentável, com projetos voltados principalmente às

propriedades rurais, como o programa Renova

Paraná. aen.pr.gov.br

PROJETO APOIA PRODUTORAS DE QUEIJO
A produção de queijos artesanais é uma tradição

em Araucária. Para melhorar a qualidade dos

produtos, a prefeitura criou o Projeto Queijarias de

Araucária. O objetivo é regularizar a fabricação e a

comercialização. O projeto fortalece mulheres que

estão à frente da maioria dos empreendimentos e

que também fabricam manteiga, requeijão, nata e

doce de leite. O Senar-PR  e o IDR-Paraná são

apoiadores, orientando desde o manejo do rebanho

até a fabricação e apresentação dos produtos.

idrparana.pr.gov.br
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