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DIÁRIO DO SUDOESTE - Jornal
entrevistou o secretário Norberto
Ortigara em visita a Pato Branco.
facebook.com/diariodosudoeste

RÁDIO CELINAUTA -  A emissora
também aproveitou o evento Inova
Queijo para ouvir o secretário.
facebook.com/celinauta1010

REVISTA GLOBO RURAL - O
técnico do Deral Antoninho
Fontanella, e a agrometeorologista
do IDR-Paraná, Heverly Morais,
falaram sobre o impacto das chuvas
nas lavouras. globorural.globo.com
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PRODUTORES DE FEIJÃO ESTIMAM COLHER
242 MIL TONELADAS NA PRIMEIRA SAFRA
O Paraná deverá colher 242 mil toneladas de feijão na

primeira safra 2022/23, ainda que o plantio esteja

atrasado em relação a anos anteriores, em razão do

excesso de chuvas entre setembro e outubro. A

análise está no Boletim de Conjuntura Agropecuária

referente à semana de 4 a 10 de novembro. O

documento é publicado pelo Departamento de

Economia Rural (Deral), da Secretaria de Estado da

Agricultura e do Abastecimento. agricultura,pr,gov.br

CONVÊNIO ENTRE POLÍCIA
PENAL E CEASA AJUDA A
ALIMENTAR FAMÍLIAS 
A Polícia Penal do Paraná, em

convênio com a Ceasa, atua no

Banco de Alimentos – Comida

Boa. A iniciativa oferta alimentos

às pessoas em vulnerabilidade

alimentar, com a coleta dos

produtos não comercializados

pelos atacadistas e produtores

rurais nas unidades da Ceasa. O

convênio utiliza a mão de obra de

66 pessoas privadas de liberdade

que usam a tornozeleira

eletrônica. Elas atuam na seleção,

carregamento e entrega dos

alimentos. aen.pr.gov.br

MAIS TRÊS MUNICÍPIOS ADEREM AO SUSAF E SUAS
AGROINDÚSTRIAS PODEM AMPLIAR MERCADO
Mais três municípios da região Sudoeste estão

certificados para operar o Sistema Unificado

Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar,

Artesanal e de Pequeno Porte do Paraná (Susaf-PR).

Com o selo impresso nas embalagens ou rótulos, as

agroindústrias inspecionadas e indicadas pelo

Serviço de Inspeção Municipal (SIM) de Marmeleiro,

Palmas e Chopinzinho poderão vender os produtos

de origem animal em todas as cidades do Estado.
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