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RPC - Programa Caminhos do

Campo ouviu o analista Edmar

Gervásio sobre a finalização do

plantio de soja no Paraná.

g1.globo.com

GUIA MEDIANEIRA - Portal destaca

participação do gerente regional do

IDR-Paraná de Cascavel, José

Lindomir Pezenti, dos extensionistas

Marina Rodrigues e Hugo Valoto, e

da médica veterinária Stela Desto

em reunião do Conselho de

Agricultura e Meio Ambiente de

Missal. guiamedianeira.com.br
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PARANÁ ULTRAPASSA RIO GRANDE DO SUL
E VIRA 4ª MAIOR ECONOMIA DO BRASIL
Puxado pelo setor agropecuário, o Produto Interno

Bruto (PIB) do Paraná totalizou R$ 487,93 bilhões em

2020 e o Estado alcançou o patamar de quarta maior

economia do País, ultrapassando o Rio Grande do Sul.

É apenas a segunda vez na história que o Paraná

chega a esse posto (a última foi em 2013). Os dados

são do Sistema de Contas Regionais (SCR) e foram

divulgados nesta quarta-feira (16) pelo IBGE.

aen.pr.gov.br

HORTAS URBANAS DA COPEL
EXPANDEM CONSUMO DE
ORGÂNICOS
O Programa Cultivar Energia, da

Copel, já soma mais de 40 mil

metros quadrados de área

destinada para plantio de

hortaliças e legumes em faixas de

segurança de linhas da empresa

no Paraná. São 11 hortas em pleno

funcionamento, viabilizadas em

parceria com as prefeituras de

Curitiba, Ponta Grossa, Cascavel,

Francisco Beltrão, Umuarama e

Maringá – onde a semente do

Cultivar Energia foi plantada com

um projeto-piloto em 2013, que

rendeu bons frutos. aen.pr.gov.br

NOVAS CATEGORIAS DO PRÊMIO ORGULHO DA
TERRA VALORIZAM MULHERES, TECNOLOGIAS E CAFÉ
O Prêmio Orgulho da Terra 2022 ampliou o número

de categorias homenageadas no agronegócio

paranaense. As novas são café, tecnologias,

sucessão e mulheres no agro, que se somam à

agricultura orgânica, agroindústria, aves,

bovinocultura de corte, bovinocultura de leite,

feijão, inclusão social, piscicultura, sericicultura, soja

e milho, suínos e turismo rural. O projeto é uma

realização do Grupo RIC em parceria com o IDR-

Paraná e a Ocepar. idrparana.pr.gov.br

PRODUTORES DE MARIÓPOLIS TÊM RECURSOS
PARA AMPLIAR INDUSTRIALIZAÇÃO DA UVA
A Cooperativa Vinícola São Francisco de Sales

(Coopersales), de Mariópolis, conseguiu dar um salto

de qualidade nos vinhos com o auxílio do programa

Coopera Paraná. Agora planeja elevar o patamar dos

sucos de uva, com recursos de novo projeto dentro do

mesmo programa. A cooperativa agrega 48 famílias

de produtores de uva. Juntas, elas produziram 1,2

milhão de toneladas da fruta em 2021, das variedades

bordô e niágara branca e rosada. agricultura.pr.gov.br
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