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FAEP - Notícia registra presença do

secretário Norberto Ortigara e do

diretor-presidente da Adapar,

Otamir Martins, no Encontro de

Líderes Rurais. sistemafaep.org.br

GLOBO - Programa Globo Rural

ouviu o analista do Deral Edmar

Gervásio sobre exportação de milho.

g1.globo.com

RIC RURAL - Reportagem mostra

propriedade vencedora do Prêmio

Orgulho da Terra na categoria

Agroecologia. A extensionista do

IDR-Paraná Cristina Krawulski

concedeu entrevista. youtube.com

CLICK NEWS - Endrigo de Carvalho,

Coordenador do Polo de Pesquisa

do IDR-Paraná de Santa Tereza do

Oeste, foi citado em matéria sobre a

Jornada Tecnológica de Fruticultura.

clicknewswebtv.com.br 
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PR TEM A MELHOR CLASSIFICAÇÃO DO
BRASIL EM POTENCIALIDADE AGRÍCOLA
O Paraná é o estado brasileiro com a maior área do

seu território classificada com potencialidade

agrícola "muito boa" (classe A1). A classificação está

no Mapa de Potencialidade Agrícola Natural das

Terras do Brasil , publicação inédita do IBGE,

divulgada na segunda-feira (5). Segundo o relatório,

12,2% do território paranaense, corresponde à

potencialidade “muito boa”. No País, esse índice é

de apenas 2%. aen.pr.gov.br

BARREADO É O 12º PRODUTO DO PARANÁ A
RECEBER INDICAÇÃO GEOGRÁFICA

Um dos principais símbolos da gastronomia

paranaense, o Barreado do Litoral foi o centésimo

produto brasileiro reconhecido com a Indicação

Geográfica (IG), que garante padrões de preparo e

qualidade a produtos típicos de determinada região.

O anúncio foi feito nesta terça-feira (6) pelo Instituto

Nacional de Propriedade Industrial (INPI), que já

reconheceu outras 11 IGs do Paraná. O prato, que

possui preparo típico e segue tradições de mais de

200 anos, foi registrado na modalidade Indicação de

Procedência (IP). aen.pr.gov.br

RELATÓRIO SEMANAL DE
PLANTIO E COLHEITA
Está disponível o relatório de

condições de clima e cultivo.

agricultura.pr.gov.br

Também foi publicado pelo

IDR-Paraná o Boletim

Agrometeorológico relativo a

novembro. idrparana.pr.gov.br
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