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A publicação “Fortalecimento da Agricultura

Familiar e Desenvolvimento Sustentável –

Cooperativismo, Ater e Pesquisa Agropecuária e

Ater Digital pós-Covid-19”, elaborada pela

Organização das Nações Unidas para a

Alimentação e a Agricultura (FAO), em parceria

com Seab e IDR-Paraná, foi lançada nesta terça-

feira (14), no Palácio Iguaçu, em Curitiba. Em

português, inglês e espanhol, ela destaca os

esforços do Estado para o fortalecimento da

agricultura familiar e o desenvolvimento

sustentável no campo. agricultura.pr.gov.br

ESTUDO DA FAO DESTACA ESFORÇOS DO PR
PELA AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTÁVEL

PROGRAMA REVITIS REFORÇA AÇÕES EM 2023
O programa de Revitalização da Viticultura

Paranaense - Revitis, do Governo do Estado,

criado em 2019 para estimular a produção de

uvas e seus derivados, está intensificando as

atividades neste ano. Na tarde desta terça-feira

(14), aproximadamente 50 técnicos de todo o

estado participaram de uma capacitação online

sobre o panorama e o mercado da viticultura,

em parceria com o Senar. agricultura.pr.gov.br

RELATÓRIO SEMANAL DE
PLANTIO E COLHEITA
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

Após liberar R$ 240 milhões em negócios a cooperativas, produtores rurais,

empresas e Prefeitura de Cascavel durante o Show Rural, o BRDE prevê

investimentos de cerca de R$ 1,5 bilhões para o Paraná. Esse é o resultado de

possibilidades de financiamentos prospectadas no evento, principalmente em

linhas voltadas à inovação, além das parcerias firmadas com o Iguassu Valley para

ações de fomento dessa área. aen.pr.gov.br

BRDE PROSPECTA INVESTIMENTOS DE R$ 1,5 BI NO SHOW RURAL 2023
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