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TAROBÁ - Reportagem sobre o

lançamento do Show Rural 2023

entrevista o gerente do IDR-Paraná

em Cascavel, José Lindomir Pezenti.

tarobanews.com

CÂMARA DE CURITIBA - Matéria

sobre a homenagem da Câmara

Municipal aos 50 anos da Ceasa

Paraná cita o secretário Norberto

Ortigara e o diretor-presidente da

Ceasa Eder Bublitz. curitiba.pr.leg.br

CORREIO DO CIDADÃO - O

engenheiro de alimentos do IDR-

Paraná Marcelo Bellettini é citado

em matéria sobre a formação de

uma nova associação de produtores

de queijo. correiodocidadao.com.br

RÁDIO DIFUSORA - O chefe do

núcleo regional da Seab em Dois

Vizinhos, Alexandre Bianchini, falou

à emissora sobre o VBP da região.

facebook.com
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O Polo de Pesquisa Paranavaí do IDR-Paraná (Instituto de Desenvolvimento Rural do

Paraná – Iapar-Emater) serviu de modelo para um projeto de energias renováveis que foi

idealizado por servidores da entidade. Claudemir da Silva Rodrigues e Paulo Alexandre

Correa são técnicos da área de engenharia e manutenção e trabalham em Londrina.

Eles fizeram o projeto e instalaram 17 placas solares para geração própria de energia na

sede do Noroeste. aen.pr.gov.br

PR TERÁ LEI ESPECÍFICA PARA INTEGRAR O
CONSÓRCIO INTERESTADUAL SOBRE O CLIMA
O Governo do Estado encaminhou nesta terça-feira

(20) à Assembleia Legislativa um projeto de lei que

ratifica a participação do Paraná no Consórcio

Interestadual sobre o Clima – Consórcio Brasil Verde,

formado pelas 26 unidades da federação brasileiras.

O instrumento busca promover uma cooperação

entre os estados para enfrentar os efeitos das

mudanças climáticas no Brasil e precisa ser validado

por meio de lei por cada ente participante.

aen.pr.gov.br

IDR-PARANÁ COMEÇA PROJETO COM PLACAS SOLARES PARA GERAÇÃO DA
PRÓPRIA ENERGIA

VERÃO TERÁ DIAS MUITO QUENTES, MÁXIMAS
ACIMA DE 30°C E CHUVAS INTENSAS NO PR
O verão tem início às 18h48 desta quarta-feira, 21 de

dezembro. O cenário climático global indica que o

fenômeno La Niña tem intensidade moderada,

perdendo força ao longo da estação. Na avaliação

do campo, o prognóstico é favorável para as

plantações de soja, milho, feijão, mandioca, cana-

de-açúcar, café e frutíferas. Já as hortaliças

demandam cuidado intensivo, pois podem ser

afetadas por altas temperaturas e chuvas intensas

de curta duração. aen.pr.gov.br
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