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O PARANÁ - Notícia sobre a

jornada de fruticultura no Polo do

IDR-Paraná em Santa Tereza do

Oeste citou Endrigo de Carvalho,

coordenador do Polo de Pesquisa e

Inovação, a pesquisadora

Alessandra Detoni, e os engenheiros

agrônomos Paulo Marques, Ronaldo

Hojo e Luiz Carlos Retcheski Junior,

que compõem a programação.

oparana.com.br

FOLHA DE LONDRINA - Danilo

Scharr, engenheiro agrônomo do

IDR-Paraná, falou ao jornal sobre a

produção de mel na região. 

folhadelondrina.com.br

  

  

BOLETIM INFORMATIVO DA
ASSESSORIA DE IMPRENSA 

09 DE NOVEMBRO DE 2022 | EDIÇÃO 569

Newsletter da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento 

NA MÍDIA

 

PRODUTORES DISCUTEM FORMAS DE MELHORAR
QUALIDADE DO QUEIJO ARTESANAL
As formas de se buscar a excelência de qualidade do

queijo paranaense, desde a produção do leite até o

consumidor final, particularmente na região Sudoeste

do Estado, foram discutidas nesta quarta-feira (9) em

Pato Branco durante o Inova Queijo. O evento reuniu

aproximadamente 350 produtores de leite e queijeiros

da agricultura familiar e contou com apoio do Governo

do Estado. Também foi assinado repasse de R$ 300 mil

para aplicação no Programa de Revitalização da

Viticultura (Revitis). agricultura.pr.gov.br

CEASA MARINGÁ ABRIRÁ NO
FERIADO DE 15 DE NOVEMBRO
A Ceasa de Maringá estará aberta

na próxima terça-feira (15). As

unidades de Curitiba, Londrina,

Cascavel e Foz do Iguaçu estarão

fechadas no feriado. Por orientação

da Casa Civil, a  Administração

Central da Ceasa Paraná estará

fechada nesta sexta-feira (11), em

razão da transferência da

comemoração do Dia do Servidor

Público, em 28 de outubro. Na

segunda-feira (14) a Administração

Central terá ponto facultativo.

ceasa.pr.gov.br

OBRAS DE NOVA QUEIJARIA EM PONTA
GROSSA ULTRAPASSAM 30%
A Queijaria Unium, em Ponta Grossa, já tem 30% das

obras estruturadas. O novo empreendimento da

intercooperação Unium (marca institucional das

indústrias das cooperativas Frísia, Castrolanda e

Capal) tem investimento total de R$ 460 milhões,

prevê geração de 66 empregos diretos e 1.570

indiretos. Serão produzidos o queijo mussarela,

prato, cheddar, a massa para queijo, a manteiga e

soro em pó. comvcportal.com.br
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