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TV SUDOESTE - O atraso no
plantio de soja em decorrência
das chuvas é analisado pelo
agrônomo do Deral em Francisco
Beltrão Ricardo Kaspreski.
youtube.com

MONEY TIMES - O analista de
soja do Deral, Edmar Gervásio,
analisa o avanço do plantio da
cultura no Paraná, após as
chuvas. moneytimes.com.br

AGRO FAG - Reportagem mostra
a feira de energias renováveis em
Cascavel com participação do
coordenador estadual do
programa RenovaPR, Herlon de
Almeida. youtube.com

AGRO FAG - O programa fala
ainda da alteração no cadastro
do Pronaf, com explicação do
agrônomo João Carlos Vecchio,
do IDR-Paraná. youtube.com
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GOVERNO ENTREGA CAMINHÕES PARA
MUNICÍPIOS DISTRIBUÍREM ALIMENTOS
O Governo entregou nesta terça-feira veículos
utilitários de carga, com baú isotérmico, para 19
municípios do Paraná. Eles vão atender as centrais
de recebimento e distribuição de produtos da
agricultura familiar. A ação foi viabilizada por
convênio entre a Seab/Desan, e Ministério da
Cidadania, totalizando R$ 9,3 milhões – do Estado
são R$ 3,5 milhões. No total, 140 municípios ja foram
beneficiados. agricultura.pr.gov.br

NOVAS PARCERIAS VÃO FORTALECER
PROJETOS DA ESCOLA AGRÍCOLA 4.0
A Escola Agrícola 4.0, projeto para modernizar o
ensino técnico agrícola do Paraná, conta com
novas parcerias para fortalecer as atividades do
Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP)
Newton Freire Maia. Entre os protocolos assinados
nesta terça-feira está um com o Consulado Geral
de Israel em São Paulo, que doou um biodigestor.
O equipamento já está em uso. O projeto da
Escola Agrícola 4.0 deve ser replicado para outros
22 colégios agrícolas e florestais do Paraná.
agricultura.pr.gov.br

Está disponível no site da
Secretaria o relatório semanal
de plantio e colheita, que
mostra as condições das
lavouras de batata, feijão, milho,
soja, cevada e trigo.
agricultura.pr.gov.br

RELATÓRIO SEMANAL DE
PLANTIO E COLHEITA

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.youtube.com/watch?v=CSGE8MANyY4
https://www.moneytimes.com.br/plantio-de-soja-avanca-a-67-da-area-no-parana-recuperando-atraso-diz-deral/
https://www.youtube.com/watch?v=7eFr1c5FnTQ
https://www.youtube.com/watch?v=O-7ffQd5VGo
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Governo-entrega-caminhoes-municipios-para-facilitar-distribuicao-de-alimentos
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Novas-parcerias-institucionais-vao-fortalecer-projetos-da-Escola-Agricola-40
https://www.agricultura.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2022-11/semanal_25_a_3110.pdf

