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REDE HUMAITÁ - Reportagem  
mostra o asfaltamento de
estrada rural em Pato Branco,
com entrevista do secretário
Norberto Ortigara.
youtube.com

REDE HUMAITÁ - O mesmo
canal também conversa com
Ortigara sobre a importância
da Festa da Uva em Mariópolis.
youtube.com

TRIBUNA DO INTERIOR - A
veterinária da Adapar em
Campo Mourão Cláudia Gebara
fala de casos de raiva na região.
tribunadointerior.com.br

PRETO NO BRANCO -
Reportagem sobre seguro rural
ouve Antoninho Fontanella,
técnico do Deral em Francisco
Beltrão. pretonobranco.com.br
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A cafeicultora Silvana Santos Marcomini Fávaro
apostou na irrigação para vencer três anos de
perda na lavoura causada por geadas e pela
estiagem severa. O Banco do Agricultor
Paranaense foi parceiro na iniciativa. Para a atual
safra, ela espera colher 800 sacas em coco em
dois alqueires de café contra as 150 da última
temporada. Com o objetivo de baixar custo e dar
nova dinâmica à propriedade, onde também se
produz gado de corte, instalou placas de energia
solar. Ela é uma das Mulheres do Café do Vale do
Ivaí. agricultura.pr.gov.br 

PRODUTORA DE CAFÉ ENFRENTA SECA
COM INVESTIMENTO EM IRRIGAÇÃO

A tradicional Festa da Uva de Colombo chega à
sua 56ª edição para celebrar a influência da
imigração italiana na cidade da Região
Metropolitana de Curitiba. Cancelado por dois
anos, devido à pandemia da covid-19, o evento
volta a acontecer entre os dias 2 e 5 de fevereiro
no Parque Municipal da Uva. Cerca de 20 mil
pessoas são esperadas para cada dia do evento,
que vai contar com uma série de atrações.
aen.pr.gov.br

APÓS 2 ANOS, COLOMBO RETOMA FESTA
DA UVA E CELEBRA INFLUÊNCIA ITALIANA

Está disponível no site da
Secretaria de Estado da
Agricultura e do Abastecimento o
relatório semanal que mostra as
condições de tempo e de cultivo
no Paraná. agricultura.pr.gov.br

RELATÓRIO SEMANAL DE
PLANTIO E COLHEITA

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://www.youtube.com/watch?v=ulVaitXM4GY
https://www.youtube.com/watch?v=Sl1im7PbPDQ
https://www.tribunadointerior.com.br/campo-mourao/casos-confirmados-de-raiva-bovina-na-regiao-preocupam-adapar-que-alerta-para-vacinacao/
https://pretonobranco.com.br/noticia/53905/produtores-rurais-acionam-seguro-para-lavouras-de-soja-e-milho
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Com-apoio-do-Estado-produtora-de-cafe-investe-em-irrigacao-e-preve-safra-de-redencao-neste
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Com-apoio-do-Estado-produtora-de-cafe-investe-em-irrigacao-e-preve-safra-de-redencao-neste
https://www.aen.pr.gov.br/Noticia/Depois-de-dois-anos-Colombo-retoma-Festa-da-Uva-para-celebrar-influencia-italiana-na-cidade
https://www.agricultura.pr.gov.br/system/files/publico/Safras/plantio_colheita.pdf

