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CATVE - O coordenador do

programa de Grãos Sustentáveis do

IDR-Paraná, Edivan Possamai, fala

sobre a ferrugem da soja. catve.com

EXTRA GUARAPUAVA - Jornal relata

ações do Wintershow e cita Norberto

Ortigara. extraguarapuava.com.br

RÁDIO EDUCADORA DV - A rádio

também recebeu o secretário e os

presidentes das vinculadas IDR-

Paraná, Adapar e Ceasa, para falar da

agropecuária paranaense no

programa Sete e Meia.

facebook.educadoradv

NOVA CANA - Site fala das

perspectivas do milho em função das

chuvas e reproduz entrevista do

analista do Deral Edmar Gervásio

para a Reuters. novacana.com

GLOBO RURAL - As consequências

das chuvas foram abordadas pela

revista, com entrevista do chefe do

Deral, Marcelo Garrido, e do

coordenador do Projeto Grãos

Sustentáveis do IDR-Paraná, Edivan

Possamai. globorural.globo.com

RPC - O programa Compra Direta

Paraná e produção orgânica foram

tema de reportagem no Boa Noite

Paraná. globoplay.globo.com 
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CONQUISTA DE INDICAÇÃO GEOGRÁFICA
ABRE MERCADOS AO VINHO DE BITURUNA
O vinho de Bituruna fabricado com as uvas casca dura

conquistou a mais nova Indicação Geográfica (IG), na

modalidade Procedência, do Paraná. O INPI concedeu o

registro, reconhecendo ter esse produto características

únicas que o diferenciam de outros vinhos. Quatro

vinícolas que formam a Associação dos Produtores de

Uva e Vinho de Bituruna podem se apresentar ao mundo

ostentando o selo. São elas as vinícolas Bertoletti, Sanber,

Di Sandi e Dell Mont. Bituruna, beneficiada também pelo

Programa Revitis, realiza anualmente a Festa do Vinho e

tem o título de Capital do Vinho. agricultura.pr.gov.br

SUDOESTE DO PARANÁ TORNA-SE
REFERÊNCIA EM QUEIJO ARTESANAL
A produção do queijo colonial no Paraná é uma herança
dos imigrantes europeus. Produzidos artesanalmente, eles
são feitos seguindo receitas antigas e mantendo aspectos
culturais. Uma tradição passada há gerações, em que se
utiliza o leite cru, sem perder as propriedades, o que
proporciona mais sabor ao produto final. O Sudoeste é
reconhecido como produtor de queijos artesanais. E a
Rota do Queijo Paranaense, lançada em 2021, vem
fomentando o turismo rural. agenciasebrae.com.br
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https://www.novacana.com/n/milho/excesso-chuvas-gera-alerta-prejuizos-milho-regiao-sul-191022
https://globorural.globo.com/tempo/noticia/2022/10/excesso-de-chuva-exige-replantio-em-lavouras-no-parana-e-em-santa-catarina.ghtml
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