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PREFEITURA DE GUARAPUAVA-
Notícia destaca a participação da

chefe do Desan, Márcia Stolarski,  e

do gerente regional do IDR-Paraná

em Guarapuava, Bruno Krevoruczka,

em seminário de Segurança

Alimentar.  O texto também foi

reproduzido pela imprensa local.

guarapuava.pr.gov.br

GLOBO - O Jornal Hoje falou sobre a

produção de soja no Paraná e

entrevistou o analista do Deral

Edmar Gervásio. g1.globo.com

REUTERS - Gervásio e Hugo

Godinho, do Deral, também foram

citados pela Reuters em reportagem

sobre o relatório mensal da safra no

Paraná. forbes.com.br
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MESMO COM CHUVAS, PREVISÃO É DE
25,7 MILHÕES DE TONELADAS DE GRÃOS
Após vários dias de chuva intensa e intermitente

pelo Estado, há cerca de uma semana os produtores

retomaram a colheita do trigo e o plantio da soja,

milho e feijão, algumas das culturas mais

expressivas deste período. A divulgação da nova

estimativa de safra 2022/23, feita pelo Deral, aponta

25,7 milhões de toneladas. Também foi publicado

nesta quinta-feira o Boletim Semanal de Conjuntura

Agropecuária. agricultura.pr.gov.br

SEMINÁRIO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS
REÚNE 100 PESSOAS EM CASCAVEL
Até 28 de outubro acontece a Feira Paranaense de

Energias Renováveis, em Cascavel, na região Oeste

do Paraná. Na quarta-feira (26), o seminário “O

presente e o futuro da segurança energética no

campo”, abriu a programação. Na ocasião,

especialistas da Associação Brasileira de Energia

Solar (Absolar), do IDR-Paraná e da Associação

Brasileira de Geração Distribuída (ABGD) falaram

sobre o cenário atual e as perspectivas para a

energia solar no Brasil. sistemafaep.org.br

BNDES FINANCIA FÁBRICA DE
FERTILIZANTES NO PARANÁ
O Banco Nacional de

Desenvolvimento Econômico e

Social (BNDES) vai apoiar a

construção de uma unidade

industrial e instalações para

armazenamento de insumos para

produção de fertilizantes em

Paranaguá. No valor de até R$

60,9 milhões, o financiamento

será concedido à Adubos

Araguaia. canalrural.com.br
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