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RPC - O programa Caminhos do

Campo trata da queda no preço da

arroba bovina e entrevista o

veterinário do Deral Thiago de

Marchi. g1.globo.com

AGROMAIS - O secretário Norberto

Ortigara foi entrevistado no

programa De Olho no Clima e

comentou sobre o período chuvoso

do verão. youtube.com

CANAL RURAL - Ortigara também

avaliou o ano de 2022 em relação à

agropecuária paranaense.

youtube.com

JORNAL DO OESTE - As

interferências das condições

climáticas no desenvolvimento da

soja também foram comentadas

pelo técnico do Deral em Toledo

Paulo Oliva. O  agrônomo do IDR-

Paraná Anderson Luis Heling fala

ainda sobre a presença de ferrugem

asiática em coletores.

jornaldooeste.com.br

FOLHA DE LONDRINA- A produção

de lichia em Carlópolis foi tema de

reportagem, com entrevistas do

agrônomo do Deral Paulo Andrade e

da agrônoma do IDR-Paraná Luiza

Rocha Ribeiro Calixtro.

folhadelondrina.com.br
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EM 4 ANOS, PROGRAMAS LIBERAM MAIS DE R$
67 MILHÕES PARA AGRICULTORES FAMILIARES
Os agricultores familiares dão boa resposta para
colocar comida nas mesas, sobretudo dos mais
vulneráveis. Para ajudar no cumprimento da tarefa, o
Estado implementou políticas públicas. Uma delas é
o Coopera Paraná. No total, foram investidos R$ 62,5
milhões nas organizações, com formalização de 180
projetos entre 2019 e 2022. Outro é o Revitis, que
proporcionou a assinatura de 31 convênios com
prefeituras desde 2019, investindo R$ 5,3 milhões e
beneficiando 295 produtores. agricultura.pr.gov.br

A qualidade do café do Paraná cresce pela mão
das mulheres. É o que revela a trajetória de
ganhadoras da 20.ª edição do concurso Café
Qualidade Paraná, organizado pelo Governo do
Paraná, que incentiva a produção de cafés
especiais. O Paraná era o maior produtor do Brasil
até a grave geada de 1975. Ao longo dos anos
seguintes, a cafeicultura foi renovada, passando a
ocupar menor área de plantio, mas com índices
de produtividade mais expressivos. Hoje, a
qualidade da bebida é a protagonista da
cafeicultura do Estado, e as mulheres produtoras
deram reforço a esse status. aen.pr.gov.br
 

MULHERES AJUDAM NA QUALIDADE DO CAFÉ

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://g1.globo.com/pr/parana/caminhos-do-campo/noticia/2023/01/01/arroba-do-boi-teve-queda-de-10percent-em-12-meses-no-parana-indica-deral.ghtml
https://www.youtube.com/watch?v=PHGPTToa0Qo
https://www.canalrural.com.br/parana/entidades-do-parana-avaliam-dificuldades-enfrentadas-pelos-produtores-em-2022/
https://www.jornaldooeste.com.br/oeste-rural/soja-condicao-climatica-pode-interferir-no-desenvolvimento-do-grao/
https://www.folhadelondrina.com.br/folha-rural/carlopolis-no-norte-pioneiro-e-o-maior-produtor-de-lichia-do-parana-3226537e.html
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Em-4-anos-programas-do-Estado-liberam-mais-de-R-67-milhoes-para-agricultores-familiares
https://www.aen.pr.gov.br/Noticia/Apos-ano-premiado-mulheres-ajudam-o-Parana-ser-celeiro-do-cafe-especial

