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RPC - Programa Caminhos do

Campo falou sobre o concurso Café

Qualidade Paraná, que está na reta

final, e entrevistou o economista

Paulo Franzini, da Seab, que integra

a Câmara Setorial do Café.

g1.globo.com

PORTAL CANTU - Notícia cita

encontro entre o prefeito de

Guaraniaçu e o secretário Norberto

Ortigara durante o evento Governo

5.0. portalcantu.com.br

FATOS DO IGUAÇU - Jornal

destacou discurso do secretário no

Expoturismo Sul do Paraná, em

União da Vitória. jornalfatos.com.br

DIÁRIO DO SUDOESTE - Notícia

mostra detalhes da jornada

agroecológica organizada pelo IDR-

Paraná em Pato Branco e cita a 

 coordenadora de polo de pesquisa,

Norma Kiyota, e o pesquisador Luiz

Antônio Odenath Penha.

diariodosudoeste.com.br
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MAIS 4 MUNICÍPIOS ADERIRAM AO SISTEMA
NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR 

A Região Sul do Paraná, que tem como centro o

núcleo de União da Vitória, está dando um grande

passo para se tornar referência também no turismo,

assim como já é na produção agropecuária, sobretudo

de erva-mate e uvas. Neste fim de semana, aconteceu

a primeira Expo Turismo Sul do Paraná.

agricultura.pr.gov.br
IDR-PARANÁ E COCRIAGRO CRIAM 'FAZENDA INTELIGENTE' EM LONDRINA
O IDR-Paraná e a Cocriago, que atua com promoção de inovação aberta, firmaram uma

parceria para implantar em Londrina, no Norte do Paraná, um espaço de fazenda

inteligente – ou smart farm. A parceria visa criar um ambiente de vitrine tecnológica de

soluções inovadoras para produtores rurais envolvendo startups, empresas, cooperativas

e pesquisadores, que exemplifique as atividades de inovação aberta geridas pelo hub. O

projeto já está em andamento. aen.pr.gov.br

EXPO TURISMO MOVIMENTA A REGIÃO SUL 

Com mais quatro adesões ao Sistema Nacional de

Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan), o Paraná

alcança a participação de 40% entre todos os

municípios brasileiros no programa. O objetivo é

produzir, reaproveitar e distribuir alimentos de forma

mais sustentável, somando esforços do Poder Público,

entidades privadas e terceiro setor. Fernandes

Pinheiro, Piraquara, Ponta Grossa e Tijucas do Sul são

os novos integrantes. agricultura,pr.gov.br
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