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TV AMOP - Pelo Facebook, a

Associação dos Municípios do

Oeste (AMOP) transmitiu ao vivo

uma entrevista com o secretário

Norberto Ortigara durante o

Show Rural. facebook.com

GAZETA DO POVO - Ao jornal,

Ortigara falou sobre o plano de

prevenção da influenza aviária

no Paraná. gazetadopovo.com.br

REUTERS - O analista do Deral

Edmar Gervásio falou â agência

sobre as condições de cultivo da

soja e do milho no Paraná.

moneytimes.com.br
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O governador Carlos Massa Ratinho Junior

assinou nesta quarta-feira (8) um termo de

cooperação técnica entre a Ceasa e a Prefeitura

Municipal de Cascavel, na Região Oeste, para a

execução conjunta do programa Banco de

Alimentos Comida Boa no município. Em

Cascavel, são 63 entidades cadastradas no

programa, totalizando 57.174 quilos de

hortigranjeiros e 23,8 mil pessoas mensalmente

já beneficiadas. agricultura.pr.gov.br

NOVO CONVÊNIO EXPANDE AÇÕES DO
BANCO DE ALIMENTOS NA REGIÃO OESTE

AGROINDÚSTRIAS E ARTESÃOS
TÊM ESPAÇO NO SHOW RURAL
Garantir mais visibilidade para

pequenos produtores e

artesãos é um dos destaques

do Show Rural, na Feira da

Agroindústria Familiar Rural.

Ela é destinada à venda de

produtos de agricultores

familiares assistidos pelo IDR-

Paraná. O espaço conta com

525 m² e 30 expositores.

idrparana.pr.gov.br

NO SHOW RURAL, GOVERNADOR DESTACA
INVESTIMENTOS NO AGRONEGÓCIO
No Show Rural, o governador também destacou

que os investimentos em plantas industriais e

na modernização do cultivo das lavouras,

aliados às políticas voltadas ao agronegócio e

infraestrutura, formam um modelo ideal para o

crescimento da economia do Paraná.

aen.pr.gov.br

PRODUTORES DO OESTE TÊM ACESSO A CRÉDITO
PARA USINAS DE ENERGIA RENOVÁVEL
Durante a sua agenda no Show Rural, em

Cascavel, nesta quarta-feira (8), o governador

Carlos Massa Ratinho Junior participou da

solenidade de assinatura de contratos de

financiamentos de produtores rurais do Oeste

do Paraná com o Banco do Brasil e a

cooperativa de crédito Cresol, dentro do

RenovaPR. 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://www.facebook.com/associacaoAmop/videos/1255983298336740/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&mibextid=2Rb1fB
https://www.gazetadopovo.com.br/parana/influenza-aviaria-autoridades-cogitam-unidade-autonoma-parana/
https://www.moneytimes.com.br/colheita-de-soja-do-parana-vai-a-apenas-2-da-area-plantio-de-milho-a-4-diz-deral/
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Com-novo-convenio-Parana-expande-acoes-do-Banco-de-Alimentos-Comida-Boa-no-Oeste
https://www.idrparana.pr.gov.br/Noticia/Agroindustrias-e-artesaos-assistidos-pelo-IDR-Parana-tem-espaco-exclusivo-no-Show-Rural
https://www.aen.pr.gov.br/Noticia/No-Show-Rural-governador-destaca-investimentos-e-uniao-com-setor-privado-no-agronegocio
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Com-apoio-do-Estado-produtores-do-Oeste-tem-acesso-credito-para-usinas-de-energia-renovavel

