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CORREIO DO LAGO - Encontro

sobre o complexo do enfezamento

do milho, em Pato Bragado, teve a

presença do chefe da Seab de

Toledo, Paulo Roberto Salesse, e do

gerente da Mesorregião Oeste, Ivan

Decker Raupp. correiodolago.com.br

REDE HUMAITÁ - Reportagem

sobre o 4.º Torneio de Silagem,

realizado em Coronel Vivida, teve

fala da chefe da Seab em Pato

Branco, Leunira Viganó Tesser.

youtube.com

REDE HUMAITÁ - O secretário

Norberto Ortigara concedeu

entrevista para a emissora.

youtube.com

REDE HUMAITÁ - O presidente da

Adapar, Otamir Cesar Martins,

também conversou com a rede.

youtube.com 
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BRDE LIBERA R$ 113 MILHÕES EM 2022
PARA NEGÓCIOS FEMININOS; PR LIDERA
O Programa Empreendedoras do Sul, do BRDE,

direcionou R$ 212 milhões para negócios voltados às

mulheres, diversidade de gênero e inclusão nos

estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do

Sul, desde que foi criado, em março de 2021.

Apenas em 2022 foram movimentados R$ 113 milhões.

Do valor total aplicado este ano, o Paraná destinou R$

60 milhões, o maior financiador. Os recursos ajudam

pequenos e médios negócios nas áreas de

agropecuária, comércio e serviços e infraestrutura e

indústria. aen.pr.gov.br

DIA DO RIO TEVE PLANTIO DE 100 MIL MUDAS NAS MARGENS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS
O Dia do Rio, comemorado nesta quinta-feira (24), ficará marcado por ações em todo o
Paraná. Uma delas foi o plantio de mudas de espécies ameaçadas de extinção nas
margens dos rios - Cedro Rosa (Cedrela fissilis), Palmito Jussara (Euterpe edulis), Imbuia
(Ocotea porosa) e Canela sassafrás (Ocotea odorífera) foram as escolhidas. Ele é
promovida pelos escritórios regionais do Instituto Água e Terra (IAT), por meio do
programa Paraná Mais Verde. A expectativa é reflorestar uma área aproximada de 250
hectares, em diversas cidades, com mais de 100 mil mudas. Desde 2019 já foram mais de
7 milhões de mudas de árvores nativas distribuídas pelos 19 viveiros florestais do IAT. Eles
têm a capacidade de produzir cerca de 3 milhões de mudas nativas ao ano, de 100
espécies da flora nativa. aen.pr.gov.br
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