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TERRAVIVA - O secretário
Norberto Ortigara foi
entrevistado no Jornal Terraviva
sobre os desafios e perspectivas
de trabalho para os próximos
quatro anos. A partir de 31m10.
youtube.com.br

CANAL RURAL - O analista de
grãos do Deral, Edmar Gervásio,
conversou sobre as condições
climáticas e as consequências
para a safra de verão.
canalrural.com.br

GAZETA DO POVO - A falta de
chuvas e o reflexo sobretudo na
produção de soja das regiões
Oeste e Sudoeste também
foram comentados por
Gervásio. gazetadopovo.com.br

O PEROBAL - Jornal da
Universidade de Londrina
registra encontro para discutir
ações conjuntas na área da
agricultura, com participação
do presidente IDR-Paraná,
Natalino Avance de Souza, e da
diretora de pesquisa Vania
Moda Cirino. operobal.uel.br
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EVENTOS DO SETOR AGRO ESTÃO NO SITE DA SEAB

Em 2022, o Banco de Alimentos Comida Boa,
programa voltado à segurança alimentar e
nutricional, distribuiu 5,85 mil toneladas de
hortigranjeiros para entidades assistenciais, uma
média mensal de 487 toneladas. A iniciativa coleta
alimentos não comercializados pelos atacadistas e
produtores rurais, mas em boas condições de
consumo, e repassa para creches, orfanatos, hospitais
públicos, entre outras instituições. Ao longo de 2022,
foram 331 entidades atendidas, cerca de 130 mil
pessoas impactadas mensalmente em todo o Estado.
Antes da criação do Banco de Alimentos, em 2020,
esse alcance era um terço do atual. O programa
recebe anualmente um aporte de R$ 2,5 milhões do
Governo do Estado. agricultura.pr.gov.br

BANCO DE ALIMENTOS DISTRIBUIU QUASE
6 MIL TONELADAS DE HORTIFRÚTI EM 2022

Os eventos mais importantes relacionados à agropecuária
paranaense podem ser consultados no endereço
eletrônico da Seab. A porta de entrada para a consulta foi
colocada na página de abertura do site para que eles
sejam mais facilmente encontrados. Colocados de acordo
com a sequência cronológica, é possível serem filtrados
por cidade, mês ou pelo tipo: Caminhadas da Natureza,
Exposições e Feiras, Festas Típicas e Outros Eventos, e
Tecnológicos. Outros eventos podem ser incluídos. Envie
as informações para o e-mail imprensa@seab.pr.gov.br.
agricultura.pr.gov.br
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https://www.youtube.com/watch?v=wAhizksj7Uw
https://www.youtube.com/watch?v=VJbLQpXs4B0
https://12ft.io/proxy?q=https%3A%2F%2Fwww.gazetadopovo.com.br%2Fparana%2Fcom-impulso-do-parana-safra-de-soja-recorde%2F
https://operobal.uel.br/institucional/2023/01/10/uel-recebe-secretario-aldo-bona-para-tratar-de-acoes-conjuntas-na-area-agricola-do-parana/
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Banco-de-Alimentos-Comida-Boa-distribuiu-quase-6-mil-toneladas-de-hortigranjeiros-em-2022
https://www.agricultura.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2023-01/boletim_semanal_02_deral_12_janeiro_2023.pdf
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Secretaria-da-Agricultura-publica-calendario-de-eventos-do-setor-agropecuario

