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SOU AGRO - O fiscal de mercado

da Ceasa Matheus Pongan falou

sobre os preços na unidade de

Cascavel. souagro.net

PREFEITURA DE SIQUEIRA CAMPOS -
Release fala da adesão do

município do Susaf-PR, citando a

presença do secretário Norberto

Ortigara, do  diretor-presidente da

Adapar, Otamir Martins; e do

diretor-presidente do IDR-Paraná,

Natalino de Souza no evento de

entrega do certificado.

siqueiracampos.pr.gov.br

TAROBÁ NEWS - Rui Pereira Leite,

pesquisador do IDR-Paraná, falou

dos estudos desenvolvidos sobre

porta-enxertos em pomares da

estação experimental em Londrina.

tarobanews.com

RIC RURAL - Dando continuidade

às reportagens sobre os vencedores

do Prêmio Orgulho da Terra, o

programa entrevistou os

extensionistas do IDR-Paraná

Marcelo Betapelli, Mônica Harms e

Maurício Pereira, que auxiliaram

produtores, respectivamente,  nas

categorias Café, Feijão e

Bovinocultura de Corte. 
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As cinco Ceasas do Paraná e a administração têm

horários diferenciados nos períodos de Natal e Ano

Novo. A Ceasa Curitiba estará aberta nos dias 24 e 31

de dezembro até as 12 horas, e estará fechada no dia

2 de janeiro. O mesmo ocorrerá com as Ceasas de

Londrina e Maringá, que atendem normalmente nos

dias 24 e 31 de dezembro. A Ceasa de Maringá estará

fechada no dia 2 de janeiro. As Ceasas de Cascavel e

Foz do Iguaçu estarão abertas nos dias 24 e 31 de

dezembro, e atendem normalmente no dia 2 de

janeiro. ceasa.pr.gov.br

PROJETO VAI ALAVANCAR AGROINDÚSTRIA
DE PINHÃO E GERAR RENDA NO PARANÁ
A Embrapa Florestas (PR) e a Embrapa Agroindústria

de Alimentos (RJ), em parceria com o Consórcio

Intermunicipal para Desenvolvimento Regional,

estão conduzindo um projeto para apoiar a

implantação de uma unidade agroindustrial de

processamento de pinhão e fortalecer o turismo

rural na região centro-sul do Paraná. O

beneficiamento do pinhão é uma das formas de

agregar valor ao produto e incrementar a renda de

famílias do meio rural. embrapa.br

CEASAS TERÃO HORÁRIOS DIFERENCIADOS
NOS PERÍODOS DE NATAL E ANO NOVO

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://souagro.net/noticia/2022/12/semana-de-precos-foi-marcada-por-altas-e-baixas-na-ceasa-de-cascavel/
https://www.siqueiracampos.pr.gov.br/noticia/2575/siqueira-campos-e-a-primeira-cidade-do-norte-pioneiro-a-aderir-selo-susaf-pr
https://tarobanews.com/noticias/agro/idr-parana-avalia-porta-enxertos-para-laranja-shamouti
https://www.youtube.com/watch?v=cBQztnljk_Q
https://www.youtube.com/watch?v=TmhYpm7jlCc
https://www.youtube.com/watch?v=ERDZkKSq544
https://www.ceasa.pr.gov.br/Noticia/Ceasas-do-Parana-com-horarios-diferenciados-nos-periodos-de-Natal-e-Ano-Novo
https://www.embrapa.br/en/busca-de-noticias/-/noticia/77036977/projeto-de-bioeconomia-vai-alavancar-agroindustria-de-pinhao-e-gerar-renda-para-pequenos-produtores-rurais

