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PARANA PORTAL - Reportagem

fala do encontro paranaense de

Pitaia, em Marialva, e cita o

coordenador de Fruticultura do

ODR-Paraná, Eduardo Augustinho.

paranaportal.uol.com.br

CORREIO DOS CAMPOS - A

presença de mais de 700 pessoas

em Caminhada da Natureza em

Telêmaco Borba é comentada pelo

coordenador do evento na região,

Carlos Alberto Merhy Filho, do IDR-

Paraná. correiodoscampos.com.br
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MULHERES DO NP CONQUISTAM OS PRÊMIOS
DO CONCURSO CAFÉ QUALIDADE PARANÁ
Produtoras do Norte Pioneiro venceram a 20ª edição

do concurso Café Qualidade Paraná. Sirlene Soares

dos Santos Souza, de Pinhalão, foi 1.ª na categoria

natural e Eloir Inocencia Nogueira de Souza, de

Tomazina, venceu a de cereja descascado. Como

prêmio, podem vender seus lotes por R$ 2 mil (saca

de 60 quilos), valor que supera em mais de 50% a

cotação registrada na quarta-feira (23) na B3.  A

solenidade de premiação foi realizada nesta quinta-

feira, no Cine Teatro Fênix, de Apucarana.

agricultura.pr.gov.br.

IDR-PARANÁ APRESENTA
RESULTADO DAS AÇÕES NA
BACIA DO MIRINGUAVA

BOLETIM SEMANAL DO DERAL ANALISA A
PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DA PITAIA
A pitaia é uma das frutas que começam a ganhar o

gosto dos brasileiros também por suas propriedades

nutracêuticas e funcionais, além do sabor e das cores

chamativas. Para analisar as técnicas produtivas, as

oportunidades de negócios e estabelecer um

ordenamento para a evolução no Estado, está sendo

realizado, em Marialva, o primeiro encontro

paranaense da cultura. Uma análise sobre a presença

da fruta no Brasil e no Paraná está no Boletim de

Conjuntura Agropecuária referente à semana de 18 a

24 de novembro. agricultura.pr.gov.br

Em homenagem ao Dia do Rio,

que será celebrado nesta quinta-

feira (24), o IDR-Paraná reuniu na

terça-feira (22) os agricultores da

bacia do Rio Miringuava, entidades

governamentais e a comunidade

para apresentar o resultado das

ações realizadas em 2022 para

preservação da água e

desenvolvimento local. As ações

resultaram de uma parceria com o

Movimento Viva Água da Fundação

O Boticário, Sanepar, Invest Paraná

e Prefeitura de São José dos

Pinhais, Região Metropolitana de

Curitiba. idrparana.pr.gov.br
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