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CATVE - A economista do Deral

Larissa Nahirny falou sobre o VBP

do Paraná. catve.com

RIC RURAL - Reportagem com

participação do economista do

Deral Paulo Oliva falou sobre o

desempenho de Toledo no VBP.

youtube.com/@RicRural

SOU AGRO - O fiscal de mercado

da Ceasa Matheus Luiz Pongan

falou sobre os preços das frutas.

souagro.net

TV PARANÁ TURISMO - As

pesquisadoras do IDR-Paraná

Norma Kiota e Simony Lugão

falaram sobre a cadeia produtiva do

leite em um evento técnico.

youtube.com/TVParanáTurismo

RIC RURAL - Programa

acompanhou a premiação do

projeto Agrinho, e entrevistou o

secretário Norberto Ortigara.

youtube.com/@RicRural

AGROFAG - Reportagem sobre

técnicas para melhorar a

produtividade na fruticultura ouve o

extensionista Luiz Carlos Junior, a

pesquisadora Alessandra Detoni, do

IDR-Paraná, e o fiscal da Adapar

Paulo Moraes. youtube.com/agrofag
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GOVERNADOR DEFENDE EXPANSÃO DAS
POLÍTICAS DE SUSTENTABILIDADE 
O Paraná quer se consolidar cada vez mais como

exemplo de sustentabilidade no Brasil e no mundo.

Esse foi o destaque do governador Carlos Massa

Ratinho Junior na abertura oficial do encontro

Governo 5.0 — Desenvolve Paraná — Sustentabilidade

a Serviço da População, nesta quinta-feira (17), em Foz

do Iguaçu. O evento reúne prefeitos dos 399

municípios, secretários de Estado e deputados e tem

a sustentabilidade como tema principal. aen.pr.gov.br

IDR-PARANÁ E EMBRAPA SOJA REALIZAM
GIRO TÉCNICO DA SOJA SAFRA 2022/2023
A busca por uma produção de soja mais sustentável

é uma demanda da sociedade e uma necessidade

dos produtores. Para contribuir com este objetivo, o

IDR-Paraná e a Embrapa Soja deram início ao Giro

Técnico da Soja – Safra 2022/2023, na quarta-feira

(16) em Maringá. O evento vai percorrer as diversas

regiões produtoras de soja do Paraná. A ideia é

apresentar diferentes sistemas de boas práticas na

produção. O Giro Técnico da Soja promove o

encontro de pesquisadores, extensionistas, técnicos

e agricultores. idrparana.pr.gov.br

SORVETE DE TILÁPIA: PROJETO PREMIADO DA
UNIOESTE É DESTAQUE NO GOVERNO 5.0
A Unioeste levou para o mesmo evento em Foz do

Iguaçu o inovador projeto Sorvete de Tilápia. No

encontro,  a doutoranda em Desenvolvimento Rural

Sustentável Ana Maria da Silva, apresentou o

premiado trabalho desenvolvido por ela.  Usando

biotecnologia, Ana Maria conseguiu transformar a

carne da tilápia em uma pasta líquida, para inseri-la

no sorvete e deixá-lo mais proteico. aen.pr.gov

https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://catve.com/noticia/6/378247/valor-da-producao-do-agronegocio-do-parana-atingiu-nivel-historico
https://www.youtube.com/watch?v=8_cqHBM_SYQ
https://souagro.net/noticia/2022/11/abacate-e-mamao-chegam-aos-precos-mais-altos-do-ano-na-ceasa-de-cascavel/
https://www.youtube.com/watch?v=KsAXarbr7P4
https://www.youtube.com/watch?v=Pyq4lJ_y-_U
https://www.youtube.com/watch?v=DY4MmK2RGfQ
https://www.aen.pr.gov.br/Noticia/Governador-defende-expansao-das-politicas-de-sustentabilidade-em-encontro-com-prefeitos
https://www.idrparana.pr.gov.br/Noticia/IDR-Parana-e-Embrapa-Soja-realizam-Giro-Tecnico-da-Soja-safra-20222023
https://www.aen.pr.gov.br/Noticia/Sorvete-de-tilapia-projeto-premiado-da-Unioeste-e-destaque-no-Governo-50

