
@seabparana                seabpr            Contato: imprensa@seab.pr.gov.br

TRIBUNA DO INTERIOR - O
gerente regional do IDR-Paraná em

Campo Mourão, Jairo de Quadros, o

coordenador estadual de pecuária

de corte, Rodrigo Rossi, e o

extensionista Messias Kalinoski 

 foram citados em matéria sobre

um encontro regional de criação

de ovinos e caprinos em Roncador.

tribunadointerior.com.br

CNN BRASIL - Emissora destacou o

estudo que mostra que o Paraná

tem a melhor território para

produção agrícola do país.

cnnbrasil.com.br

BOM DIA RURAL - Programa fala

da produção de pitaia orgânica em

Bela Vista da Caroba. O

extensionista do IDR-Paraná

Joelson dos Santos foi entrevistado.

facebook.com
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SHOW RURAL 2023 É
LANÇADO EM CASCAVEL

Em breve, os produtores de morango da Região

Metropolitana de Curitiba vão poder certificar suas

propriedades. No dia 14 de dezembro, o Sistema

FAEP/SENAR-PR e a Adapar assinaram um termo de

cooperação técnica para viabilizar essa iniciativa. O

SENAR-PR vai qualificar os fruticultores, enquanto a

Adapar cuidará da fiscalização e concessão dos

selos para as propriedades que seguem os preceitos

de boas práticas agropecuárias. sistemafaep.org.br

EM 2020, 66,1% DO PIB DO PARANÁ FOI
GERADO NO INTERIOR DO ESTADO
Os municípios do Interior do Paraná responderam

por 66,1% do Produto Interno Bruto (PIB) do Paraná

em 2020. Divulgado nesta sexta-feira (16), este é o

maior percentual de participação das localidades de

fora Região Metropolitana de Curitiba (RMC) na

economia desde o início da série histórica realizada

pelo IBGE e o Ipardes. O resultado pode ser

explicado, em parte, pelo aumento dos

investimentos no ramo agroindustrial. aen.pr.gov.br

O lançamento oficial da 35º

edição do Show Rural Coopavel

aconteceu  na quinta-feira (15). O

evento vai acontecer entre 6 e 10

de fevereiro em Cascavel. Com

uma área de 2,5 hectares, o IDR-

Paraná vai completar 29 anos de

parceria. idrparana.pr.gov.br

ADAPAR E SENAR-PR VÃO CERTIFICAR
PRODUTORES DE MORANGOS NO ESTADO

O IDR-Paraná e a Embrapa-Soja concluíram a edição

de 2022 do Giro Técnico da Soja. Durante dois meses

foram organizados encontros entre pesquisadores,

técnicos e agricultores nas principais regiões

produtoras do grão do Paraná. O objetivo foi mostrar

que é possível produzir soja de uma forma mais

sustentável, com a adoção de boas práticas

agrícolas. Foram 16 encontros com a participação de

1.050 produtores. agricultura.pr.gov.br

GIRO TÉCNICO DA SOJA DIVULGA BOAS
PRÁTICAS A MAIS DE MIL PRODUTORES NO PR 
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