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O PARANÁ - Jornal destacou

participação da equipe da região

Oeste no encontro em Londrina

para alinhar estratégias próxima

gestão. O secretário Norberto

Ortigara; o presidente do IDR-

Paraná, Natalino de Souza; o

presidente da Adapar, Otamir

Martins; o presidente da Ceasa,

Eder Bublitz e o o gerente regional

do IDR-Paraná em Cascavel,

Lindomir Pezenti, foram citados. 

oparana.com.br

RIC TV  - O engenheiro agrônomo

do Deral, Paulo Andrade, participa

de reportagem do jornal Ric

Notícias Noite sobre o impacto do

clima em hortifruti no Paraná.  (a

partir do 7m35s) youtube.com

O PRESENTE - O coordenador do

Projeto Grãos, Edivan Possamai,

falou sobre esporos de ferrugem

asiática encontrados em Quatro

Pontes. opresente.com.br
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NOVOS ARRANJOS ESTÃO PROMOVENDO 
MAIS PESQUISA E INOVAÇÃO NO PARANÁ
Teve início na segunda-feira (12), com a participação

de mais de 200 pesquisadores e representantes do

Governo do Estado, a Semana Geral dos Novos

Arranjos de Pesquisa e Inovação (NAPIs). Até sexta-

feira (16), o evento contará com debates sobre

transformação digital, desenvolvimento sustentável,

agricultura, negócios, biotecnologia e saúde,

energias renováveis, cidades inteligentes, entre

outros. A diretora de Pesquisa do IDR-Paraná, Vânia

Cirino, também participou. aen.pr.gov.br

ESTADO AUTORIZA COOPERATIVAS A INVESTIR 
R$ 237 MI EM USINAS DE ENERGIA RENOVÁVEL
A partir de 2023, sete cooperativas paranaenses

poderão investir em torno de R$ 237 milhões na

construção de usinas de geração de energia

renovável. O recurso para dar andamento aos

projetos de investimento foi confirmado nesta terça-

feira (13).  O investimento trata da autorização para

transferência de créditos acumulados do Imposto

Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)

em contrapartida à construção de usinas de

biomassa e fotovoltaicas. aen.pr.gov.br

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

relatório de atualização das

condições de safra no Paraná.

agricultura,pr.gov.br 
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https://oparana.com.br/noticia/oeste-ajuda-a-moldar-o-planejamento-estrategico-da-agricultura-e-da-pecuaria/
https://www.youtube.com/watch?v=PMaQ5ojw-is
https://www.opresente.com.br/agronegocio/quatro-pontes-esporos-de-ferrugem-asiatica-sao-encontrados-em-coletores/
https://www.aen.pr.gov.br/Noticia/Novos-Arranjos-de-Pesquisa-e-Inovacao-estao-transformando-cenario-de-pesquisa-no-Parana
https://www.aen.pr.gov.br/Noticia/Estado-autoriza-cooperativas-investir-R-237-milhoes-em-usinas-de-geracao-de-energia
https://www.agricultura.pr.gov.br/system/files/publico/Safras/plantio_colheita.pdf
https://www.agricultura.pr.gov.br/system/files/publico/Safras/plantio_colheita.pdf

