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CANAL SOLAR - Reportagem

sobre o RenovaPR traz

declaração do coordenador do

projeto, Herlon Goelzer.

canalsolar.com.br

PARANÁ EDUCATIVA FM -
Coordenador de Fruticultura

do IDR-Paraná Clandio

Medeiros da Silva, sobre

pesquisas em maçã.

paranaeducativafm.pr.gov.br

FOLHA DE IRATI - Jornal fala

de projeto de distribuição de

mudas de pêssego em

Fernandes Pinheiro e entrevista

o técnico do IDR-Paraná José

Kalusz. folhadeirati.com.br 
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COM MAIS 10 ESTADOS, PARANÁ PARTICIPA DO CONSÓRCIO BRASIL VERDE
O Paraná está entre os 11 estados que, por enquanto, formam o Consórcio Brasil

Verde, iniciativa para enfrentar os efeitos das mudanças climáticas e reduzir a

emissão de carbono. Uma assembleia formalizou o consórcio nesta segunda-

feira (13). O Paraná ficou responsável pela coordenação dos projetos que

envolvem a Mata Atlântica. aen.pr.gov.br

ESTUDO DO IDR-PARANÁ APONTA ÁRVORES
QUE PROTEGEM CAFEZAIS CONTRA GEADAS
O IDR-Paraná desenvolve há mais de 10 anos, em

Londrina, um estudo envolvendo sete espécies

de árvores capazes de fornecer sombreamento

ao café e reduzir os danos causados por geadas.

A candiúba e o pau-jangada mostraram-se mais

eficazes.  idrparana.pr.gov.br

Está disponível o relatório

semanal que mostra as

condições de clima e cultivo

no Paraná. agricultura.pr.gov.br

RELATÓRIO SEMANAL DE
PLANTIO E COLHEITA

A comitiva paranaense que está em viagem ao

Japão e Coreia do Sul, da qual faz parte o

secretário Norberto Ortigara, esteve na agência

de comércio internacional e investimentos da

Coreia do Sul, a Kotra, onde se reuniu com

startups da área de tecnologia agrícola e

potenciais compradores de carnes e grãos

produzidos no Paraná. aen.pr.gov.br

COMITIVA PARANAENSE REÚNE-SE COM
STARTUPS DO AGRO NA COREIA DO SUL

Aproximadamente 900 pessoas passaram pelo

estande do IDR-Paraná na ExpoParanavaí, onde

se discutiu sustentabilidade do agronegócio.

Foram 10 dias de feira com mais de 40 milhões

em movimentação financeira e R$ 25 milhões

em volume de negócios. idrparana.pr.gov.br

CERCA DE 900 PESSOAS VISITAM ESTANDE
DO IDR-PARANÁ NA EXPOPARANAVAÍ

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://canalsolar.com.br/programa-do-pr-impulsiona-implantacao-de-sistemas-de-energia-renovavel-no-campo/
https://www.paranaeducativafm.pr.gov.br/Noticia/Projeto-que-tatua-macas-promete-incentivar-o-consumo-entre-criancas
https://www.folhadeirati.com.br/cidades/projeto-distribui-cerca-de-1-650-mudas-de-pessego-para-produtores-da-regiao/
https://www.folhadeirati.com.br/cidades/projeto-distribui-cerca-de-1-650-mudas-de-pessego-para-produtores-da-regiao/
https://www.aen.pr.gov.br/Noticia/Com-participacao-e-protagonismo-do-Parana-Consorcio-Brasil-Verde-e-formalizado
https://www.idrparana.pr.gov.br/Noticia/Arborizacao-protege-cafezais-contra-geadas
https://www.agricultura.pr.gov.br/system/files/publico/Safras/plantio_colheita.pdf
https://www.aen.pr.gov.br/Noticia/Comitiva-paranaense-negocia-instalacao-de-empresas-sul-coreanas-no-Estado
https://www.idrparana.pr.gov.br/Noticia/Com-foco-na-sustentabilidade-IDR-Parana-recebe-mais-de-900-pessoas-na-ExpoParanavai

