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

TRIBUNA DO NORTE - O técnico

do Deral em Apucarana Adriano

Nunomura comenta o final do

plantio de soja. tnonline.uol.com.br

TV SUDOESTE - Reportagem

acompanha a Jornada Tecnológica

da Maça de Palmas com a

coordenadora do IDR-Paraná,

Norma Kiyota, e o pesquisador

Clandio Medeiros da Silva.

youtube.com

REDE HUMAITÁ - A pesquisadora

do IDR-Paraná Alesandra Maria

Detoni fala sobre experimento de

viticultura agroecológica no polo

de Pato Branco. youtube. com 

TRIBUNA DO INTERIOR -  O

extensionista do IDR Luis Vanderley

foi citado em matéria sobre 

 agroindústria.

tribunadointerior.com.br
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SAFRA DE CAFÉ TEVE REDUÇÃO DE 40,7%
NO PR; PRODUÇÃO É DE 498 MIL SACAS
Com a colheita do café encerrada em outubro, Deral

calcula que os produtores retirarão cerca de 498 mil

sacas na safra 2022. O volume é 40,7% inferior às 841

mil sacas colhidas no ano passado. Esse é um dos

dados da Previsão Subjetiva de Safra (PSS)

apresentada nesta quinta-feira (01). A área cafeeira

também registrou perda de 17,3%, enquanto a

produtividade média reduziu em 28,4%. Os números

finais confirmam a expectativa que vinha se

formando no desenvolvimento da cultura.

agricultura.pr.gov.br

Com ajuda do cooperativismo, a agropecuária do

Paraná deve crescer ainda mais nos próximos anos e

se fortalecer no mercado global. A avaliação foi feita

pelo secretário estadual da Agricultura e do

Abastecimento, Norberto Ortigara, no Encontro

Estadual de Cooperativistas Paranaenses, na manhã

desta quinta-feira (01), no Centro de Eventos Agrária,

em Entre Rios, Distrito de Guarapuava, na região

Centro-Sul do Paraná. Aproximadamente 1.700

pessoas participaram do encontro organizado pelo

Sistema Ocepar, agricultura.pr.gov.br

ORGULHO DA TERRA: PRODUTORES SÃO PREMIADOS POR BOAS PRÁTICAS 

COM FORÇA DO COOPERATIVISMO, PR PODE
AMPLIAR PRESENÇA EM MERCADOS GLOBAIS

Os produtores paranaenses agraciados com o prêmio Orgulho da Terra foram

conhecidos nesta quarta-feira (30). Pelo segundo ano, a iniciativa do IDR-Paraná, RIC TV

e Sistema Ocepar homenageou as melhores práticas da agropecuária do Estado. A

entrega reuniu produtores de todo o Paraná em Curitiba, além de autoridades e

lideranças rurais. Na edição deste ano foram contempladas 16 categorias. Os produtores

foram indicados por técnicos do IDR-Paraná e das cooperativas. O secretário Norberto

Ortigara foi homenageado como Personalidade do Ano no Agro. agricultura.pr.gov.br

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://tnonline.uol.com.br/noticias/vale-do-ivai/plantio-de-soja-e-concluido-na-regiao-com-clima-favoravel-706498?d=1
https://www.youtube.com/watch?v=s0bSUmL1Yq8
https://www.youtube.com/watch?v=zo623vjE1Ds
https://www.youtube.com/watch?v=zo623vjE1Ds
https://www.tribunadointerior.com.br/regiao/idr-pr-fomenta-consolidacao-da-agroindustria-familiar-na-regiao/
https://www.agricultura.pr.gov.br/system/files/publico/Safras/resumo_pss.pdf
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Safra-de-cafe-teve-reducao-de-407-no-Parana-com-producao-de-498-mil-sacas
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Com-impulso-do-cooperativismo-Parana-pode-ampliar-presenca-nos-mercados-globais-diz
https://www.paranacooperativo.coop.br/PPC/index.php/sistema-ocepar/comunicacao/2011-12-07-11-06-29/ultimas-noticias/144213-encontro-estadual-vi-parana-pode-ampliar-presenca-nos-mercados-globais-com-sustentabilidade-e-inovacao-afirma-ortigara
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Orgulho-da-Terra-produtores-sao-premiados-por-boas-praticas-no-agronegocio-paranaense

