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PREFEITURA DE ARAPONGAS -
Notícia destaca assinatura de

convênio entre a prefeitura e a Seab

para construção de barracão da

agricultura familiar.  Texto cita o

secretário Norberto Ortigara e o

chefe do núcleo Antônio Biral.

arapongas.pr.gov.br

REDE MASSA - José Jorge, chefe de

núcleo de Paranavaí, falou sobre a

produção de laranja no município

para o programa Tribuna da Massa.

(a partir dos 33 min) youtube.com

BOM DIA RURAL - Programa Agro

Economia conversou com a chefe

Regional do Núcleo da SEAB de

Francisco Beltrão, Denise Chiapetti

Adamchuk, sobre a qualidade da

produção de queijos na região.

uoutube.com/BomDiaRuralTV

TV PARANÁ TURISMO - Matéria

sobre a  escola agrícola 4.0 ouviu o

secretário Norberto Ortigara. (a

partir dos 14m42s)

youtube.com/TVParanaTurismo
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FEIRA 'EXPOTURISMO SUL DO PARANÁ'
DESTACA ATRATIVOS DO ESTADO
Desta sexta-feira (18) até domingo (20), em União da

Vitória, acontece a feira ExpoTurismo Sul do Paraná. A

programação inclui palestras, mostra da erva-mate,

feira de sabores e estandes de divulgação turística. O

evento tem apoio da Seab e do IDR-Paraná e a

abertura oficial, no sábado, contará com a presença

do secretário Norberto Ortigara. Confira a

programação completa em exposuldoparana.com.br
INDÍGENAS SÃO BENEFICIADOS POR
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

Cultivar hortas comunitárias, produzir alimentos

orgânicos, participar de feiras e valorizar a cultura

local são ações desenvolvidas por moradores de 14

terras indígenas. O trabalho desenvolveu-se graças a

uma parceria entre indígenas, Funai e IDR-Paraná. O

serviço visa melhorar as condições de vida, com

políticas públicas. idrparana.pr.gov.br

ALEP PRESTA HOMENAGEM AOS 50 ANOS DA CEASA NA SEGUNDA-FEIRA 
A Centrais de Abastecimento do Paraná – Ceasa será homenageada pela Assembleia

Legislativa, nesta segunda-feira (21), em sessão solene comemorativa aos 50 anos da

empresa. O ato, que acontecerá às 18 horas, é de proposição do deputado estadual

Alexandre Curi. A sessão solene será presidida pelo deputado Ademar Traiano,

presidente da Assembleia. aen.pr.gov.br

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://www.arapongas.pr.gov.br/11338_noticia_prefeitura-e-seab-firmam-convenio-para-construcao-de-barracao-da-agricultura-familiar
https://youtu.be/POKlC3OGV9U
https://www.youtube.com/watch?v=s-QYN73QQQY
https://www.youtube.com/watch?v=qp90JB5_sCg
https://exposuldoparana.com.br/#programacao
https://www.idrparana.pr.gov.br/Noticia/Indigenas-sao-beneficiados-pela-acao-da-assistencia-tecnica-e-extensao-rural
https://www.aen.pr.gov.br/Noticia/Ceasa-Parana-comemora-50-anos-e-recebe-homenagem-da-Assembleia-Legislativa

