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AGROFAG - Os analistas do Deral

Edmar Gervásio e Hugo Godinho

falaram sobre as condições das

lavouras no Paraná. youtube.com

REUTERS - Os mesmos técnicos

falaram à agência Reuters sobre

dados do relatório semanal de

plantio e colheita.

istoedinheiro.com.br

AGROFAG - A engenheira

agrônoma do IDR-Paraná, Maristela

Zanão, participou de debate no

estúdio sobre a profissão.

youtube.com
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ESTADO APOIA INSTALAÇÃO DE EMPRESA
DE SUÍNOS NA REGIÃO CENTRO-SUL
A Agro Laranjeiras começou a construir uma nova

maternidade de leitões em Laranjeiras do Sul, com

investimentos de R$ 480 milhões e previsão de

criação de mil empregos entre diretos e indiretos. O

Estado ajudou com recursos repassados ao município,

que adquiriu o terreno de 126 alqueires.  A proposta

da empresa é ter uma unidade para produção de

leitoas para reposição e outra para produzir um

milhão de leitões por ano,agricultura.pr.gov.br

COZINHA-ESCOLA AJUDA NA SEGURANÇA
ALIMENTAR EM LARANJEIRAS DO SUL

O município de Laranjeiras do Sul, na região Centro-

Sul do Estado, inaugurou nesta quarta-feira (26) uma

cozinha-escola instalada na Comunidade Passinhos,

às margens da PR-585. O convênio totaliza pouco

mais de R$ 127,7 mil, com repasse de R$ 121,3 mil

pelo Estado, por meio da Seab, e o restante em

contrapartida da prefeitura.  A cozinha foi instalada

em uma edificação que também comporta salas

para capacitação. agricultura.pr.gov.br

POLO DO IDR-PARANÁ AGENDA
VISITAS PARA ESTUDANTES
Desde o mês de setembro, o Polo

de Pesquisa e Inovação do IDR-

Paraná em Paranavaí vem

recebendo visitas de estudantes.

O objetivo é fazer com que os

jovens conheçam o trabalho

desenvolvido pelo Instituto,

Durante a visita, os estudantes

conhecem a raça bovina Purunã,

desenvolvida pela pesquisa

paranaense. Outro tema que

chama a atenção é o cultivo de

mandioca, cultura importante

para a economia da região.

idrparana.pr.gov.br
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