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SOU AGRO - Matéria fala sobre o

cultivo de fumo no Paraná e ouve o

economista do Deral Methodio

Groxko. souagro.net

ALEP - Site da Assembleia destaca

homenagem que a Ceasa recebeu

pelos seus 50 anos. Cita o

presidente da Ceasa, Eder Bublitz,

o secretário Norberto Ortigara e o

servidor Luiz Fiorese.

assembleia.pr.leg.br
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EMBAIXADAS DE 5 PAÍSES CONHECEM
AGROINDÚSTRIA PARANAENSE EM PALOTINA

A importância no mercado atacadista de

hortigranjeiros e o papel social da Centrais de

Abastecimento do Paraná (Ceasa) foram destacados

durante homenagem prestada pela Assembleia

Legislativa do Paraná (Alep) nesta segunda-feira (21). A

sessão solene celebrou os 50 anos da empresa, que

tem economia mista e é vinculada ao sistema da

Secretaria de Estado da Agricultura e do

Abastecimento do Paraná. agricultura.pr.gov.br

CEASA CHEGA AOS 50 ANOS GERANDO 70
MIL EMPREGOS DIRETOS E INDIRETOS

Representantes das embaixadas de El Salvador,

Guatemala, Irã, Panamá e Reino Unido visitaram nesta

terça-feira (09) a Cooperativa C.Vale, em Palotina, com

o objetivo de conhecer o processo de produção. A

capacidade produtiva do Estado, com respeito ao

meio ambiente e às normas sanitárias, foi bastante

elogiada. Os convidados puderam acompanhar todo o

processo industrial nas unidades de peixe e frango.

A visita foi acompanhada pelo secretário Norberto

Ortigara. agricultura.pr.gov.br

RELATÓRIO SEMANAL DE
PLANTIO E COLHEITA
Está disponível no site da Seab

ao relatório de Condições de

Tempo e Cultivo, que mostra as

condições das lavouras de batata,

feijão, milho, soja, cevada e trigo.

agricultura.pr.gov.br

A Secretaria de Estado da Agricultura e do

Abastecimento divulgou nesta terça-feira (22)

Prognósticos Agropecuários sobre seis culturas

paranaenses. As publicações, de periodicidade

semestral, foram elaboradas por técnicos do Deral,

com análise técnica de culturas agrícolas e atividades

de pecuária desenvolvidas no estado: mandioca, fumo,

feijão, pecuária de leite, milho e erva-mate.

agricultura.pr.gov.br

PRODUÇÃO DE PITAYA SERÁ
DEBATIDA EM MARIALVA
O 1º Encontro Paranaense de

Pitaya acontece nos dias 23 e 24

de novembro, de forma presencial

em Marialva e também pela

internet, com transmissão pelo

Youtube.  A programação conta

com palestras de técnicos do IDR-

Paraná e do Deral. A inscrição é

gratuita. 

DERAL LANÇA NOVOS PROGNÓSTICOS
AGROPECUÁRIOS COM DADOS DE 6 CULTURAS
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