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COMPRE RURAL - O gerente

regional do IDR-Paraná em

Maringá, Pedro Cecere Filho,

fala de mapeamento da

colheita de soja.

comprerural.com.br

TV SUDOESTE - Discussão

sobre cadastro da agricultura

familiar tem presença da

gerente do IDR-Paraná em Pato

Branco, Rosane Bragato, e da

chefe do núcleo da Seab,

Leunira Tesser. youtube.com
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 AÇÃO DO GOVERNO PARA
ABRIR MERCADOS É DESTAQUE
O governador em exercício

Darci Piana destacou o

trabalho feito pelo Governo do

Estado para expandir a

comercialização de produtos

paranaenses de diversos

segmentos para outros países.

A fala foi feita durante sua

participação na 51ª edição da

ExpoParanavaí, nesta quinta-

feira (9), no Parque de

Exposições Presidente Arthur

da Costa e Silva, localizado no

município da região Noroeste.

aen.pr.gov.br

A colheita da soja está evoluindo no Paraná. Em

uma semana, o volume cresceu de 17% para 30%

da área de 5,7 milhões de hectares, mas ainda é

inferior à média das últimas safras que, neste

período, tinham 50% da área colhida. A análise

faz parte do Boletim de Conjuntura

Agropecuária referente à semana de 3 a 9 de

março. O documento, preparado pelo Deral,

aponta que a produtividade da soja surpreende

positivamente. agricultura.pr.gov.br

COLHEITA DA SOJA EVOLUI DE 17% PARA
30% NA ÚLTIMA SEMANA NO PARANÁ

ASSOCIAÇÃO DE CHOPINZINHO COLABORA
COM O DESENVOLVIMENTO DA MULHER RURAL

Iniciada em 1987 para dar voz à mulher rural, a

Associação das Mulheres Rurais de Chopinzinho

(AMR) começou com 62 mulheres e já tem mais

de 180 associadas. A AMR contribui para o

desenvolvimento da agropecuária de

Chopinzinho, formada principalmente por

pequenas propriedades de grãos, frango de

corte, leite, e com uma forte agroindústria.

idrparana.pr.gov.br
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