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TV CARAJÁS -  A economista

do Deral Larissa Nahirny falou

sobre a colheita de soja no

Paraná. youtube.com

CBN CASCAVEL - O secretário

Norberto Ortigara comentou a

situação da gripe aviária em

relação ao Paraná e falou sobre

os resultados da missão que

visitou o Japão e a Coreia.

cbncascaveloficial.com.br
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A missão liderada pelo governo no Japão e

Coreia do Sul, foi também um exercício de

habilidade comercial, segundo o secretário

Norberto Ortigara, que esteve presente. Um dos

principais objetivos foi a abertura e ampliação

de mercado para as proteínas animais do

Paraná. Há vários países no radar do setor

produtivo paranaense, como Itália, Portugal e

Bangladesh. agricultura.pr.gov.br

MISSÃO À COREIA E JAPÃO FOI EXERCÍCIO
DE HABILIDADE COMERCIAL, DIZ ORTIGARA

PR VAI COLOCAR MODELO
JAPONÊS EM EXPOSIÇÕES
A missão paranaense conheceu
no Japão as Michi-no-Eki
(estações de estrada), sistema
de parada para descanso nas
rodovias para venda de
produtos locais e informações
turísticas. O objetivo da visita à
província de Hyogo foi
entender o modelo para
replicar com o nome Ponto
Paraná.  aen.pr.gov.br

O presidente do IDR-Paraná, Natalino Avance de

Souza, vai presidir a Asbraer (Associação

Brasileira das Entidades de Assistência Técnica e

Extensão Rural, Pesquisa Agropecuária e

Regularização Fundiária). A eleição ocorreu

nesta sexta-feira, 17, em Brasília. A nova diretoria

segue até 2027. idrparana.pr.gov.br

PRESIDENTE DO IDR VAI COMANDAR ASBRAER

A utilização de dejetos de animais como

fertilizantes tem sido uma opção econômica

para os produtores. Além de melhorar as

propriedades do solo, substituiu os fertilizantes

minerais, tornando assim o sistema agrícola

mais moderno e sustentável. idrparana.pr.gov.br 

IDR PESQUISA USO DE DEJETO COMO ADUBO

PRODUTOS DO PR FORAM DESTAQUE DA MISSÃO NO JAPÃO E COREIA DO SUL
Um kit com bala de banana, cachaça de Antonina,
cerâmica de Morretes e stick de chá mate de São João
do Triunfo foi o cartão de visitas do Paraná na comitiva
em busca novos investimentos. Os produtos  integram
o programa Vocações Regionais Sustentáveis (VRS) da
Invest Paraná. aen.pr.gov.br
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