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FOLHA DE CIANORTE - Jornal fala

de evento técnico que marcou o Dia

da Agricultura em Cianorte, com

participação do técnico do IDR-

Paraná Edson Luis Tampelini.

folhadecianorte.com

TRIBUNA DO NORTE - O aumento

no preço da cebola na região de

Apucarana foi assunto de

reportagem, com entrevista do

técnico do Deral Adriano Nunomura.

tnoline.uol.com.br

GLOBO RURAL - O coordenador do

programa de Grãos do IDR-Paraná,

Edivan Possamai, é entrevistado em

reportagem sobre as consequências

das chuvas para a agricultura.

globorural.globo.com
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Com a previsão de mais chuvas nas regiões Oeste e

Sudoeste, a arrecadação de donativos, que começou

sexta-feira (14), foi prorrogada para terça-feira (25). Até o

momento, segundo a Defesa Civil, 25,9 mil pessoas foram

afetadas em todo o Estado. Para doar é preciso se dirigir

a um dos postos de arrecadação nas sedes do Corpo de

Bombeiros ou da Brigada Comunitária nos municípios

das regiões atingidas. A população pode contribuir com

kits de higiene e material de limpeza. aen.pr.gov.br

GOVERNO PRORROGA ARRECADAÇÃO DE
DONATIVOS A ATINGIDOS PELAS CHUVAS

GRUPO DE TRABALHO VAI IMPLEMENTAR
OBSERVATÓRIO DAS MULHERES RURAIS
O Mapa criou um grupo de trabalho para apoiar a

implementação do Observatório das Mulheres

Rurais do Brasil. O projeto visa fundamentar

propostas de aprimoramento, formulação e

implementação de políticas públicas e outros

programas para o fortalecimento da presença das

mulheres no agronegócio brasileiro, seja em

atividades agropecuárias, florestais ou aquícolas. O

prazo para os trabalhos é de um ano, prorrogável

por mais um ano. Ao final, será emitido relatório, a

ser encaminhado à Secretária de Agricultura

Familiar e Cooperativismo. agenciabrasil.ebc.com.br

A produção de frutas e hortaliças,
certificação, melhoramento
genético e práticas de manejo são
alguns dos temas do II Hortec e
VII Workshop de Hidroponia do
Sudoeste do Paraná que serão
realizados em Dois Vizinhos, nos
dias 20 e 21. Paralelamente, o XVI
Seminário Estadual de
Meliponicultura vai reunir
produtores de todo o Estado para
debater a criação de abelhas sem
ferrão. idrparana.pr.gov.br

SUDOESTE ESTUDA ABELHAS
SEM FERRÃO E HIDROPONIA 

PRODUTOR DO SUL TEM MENOR RISCO
DE INADIMPLÊNCIA, MOSTRA ESTUDO
Os produtores rurais da região Sul oferecem menores
riscos de inadimplência ao mercado de crédito,
mostra estudo inédito da Serasa Experian. Eles têm
“perfil de bom pagador”, segundo o Agro Score,
solução desenvolvida pela Serasa Experian. Pelo
levantamento, o score médio dos produtores do Rio
Grande do Sul é o maior do País, com 811 pontos. No
Paraná e Santa Catarina, as pontuações são de 794 e
808, respectivamente. broadcast.com.br

https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://folhadecianorte.com/evento-tecnico-marca-comemoracoes-do-dia-da-agricultura/
https://m.tnonline.uol.com.br/noticias/apucarana/depois-do-tomate-preco-da-cebola-assusta-consumidores-em-apucarana-692820?d=1
https://globorural.globo.com/agricultura/noticia/2022/10/chuvas-intensas-arrasam-com-plantacoes-em-santa-catarina-e-no-parana.ghtml
https://www.aen.pr.gov.br/Noticia/Governo-prorroga-campanha-de-arrecadacao-de-donativos-para-familias-afetadas-pelas-chuvas
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-mapa-n-500-de-18-de-outubro-de-2022-437608596
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2022-03/governo-e-fao-preparam-lancamento-do-observatorio-das-mulheres-rurais
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2022-10/governo-cria-grupo-para-implementar-observatorio-das-mulheres-rurais
https://www.idrparana.pr.gov.br/Noticia/Dois-Vizinhos-sedia-II-Hortec-e-XVI-Seminario-Estadual-de-Meliponicultura
http://broadcast.com.br/cadernos/agro/?id=SURMU3Y2QXQyTm03OTg0Y3BINE1BUT09

