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AGROMAIS - O secretário

Norberto Ortigara falou ao

programa Agronotícias sobre as

ações do governo para

prevenção da influenza aviária.

youtube.com

SOU AGRO - A economista Jovir

Esser, do Deral de Cascavel, foi

ouvida em reportagem sobre o

impacto das chuvas nas lavouras

da região. souagro.net

ACISA - O secretário Norberto

Ortigara, o extensionista de

Santa Helena, Carlos Harold, e

diretores do IDR-Paraná foram

citados em matéria no site da

Associação Comercial e

Empresarial de Santa Helena,

replicada pela imprensa

regional, sobre o Rural Tech.

acisa.com.br
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O Governo do Estado vai fortalecer o apoio à

agroindústria familiar. Programas voltados às

pequenas cooperativas e associações,

particularmente o Coopera Paraná, serão

aperfeiçoados, com editais mais assertivos e

diretos centrados em algumas culturas ou

regiões. “Há um espaço enorme para

continuarmos nos organizando”, afirmou o

secretário Norberto Ortigara, na abertura do

Seminário de Políticas Agrícolas, promovido

pela Fetaep. agricultura.pr.gov.br

GOVERNO VAI FORTALECER AÇÕES DE
APOIO À AGROINDÚSTRIA FAMILIAR

DEPUTADOS APROVAM LEI QUE CRIA ROTA
TURÍSTICA DA LAVANDA NO PARANÁ
Os deputados estaduais aprovaram nesta

semana, em segunda votação, o projeto lei para

instituir a Rota Turística da Lavanda no Estado

do Paraná. A Rota vai abranger os municípios de

Palmeira, Carambeí, Toledo no Oeste, Londrina

e Umuarama, e além de valorizar a cultura

estadual, vai expandir a produção artesanal e

estimular a comercialização produtos locais.

assembleia.pr.leg.br

Agora, Queijo do Sudoeste é uma marca coletiva. A concessão foi autorizada pelo

Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) e, a partir dela, agricultores

vinculados à Associação dos Produtores de Queijo Artesanal do Sudoeste do

Paraná (Aprosud) poderão utilizá-la. A marca coletiva conquistada é para o queijo

colonial artesanal maturado, de massa crua, semicozida, e queijo colonial

artesanal imerso em vinho durante a maturação. embrapa.br

QUEIJO DO SUDOESTE DO PR RECEBE REGISTRO DE MARCA COLETIVA
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