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TRIBUNA DO NORTE - Jornal
conversa com o administrador do
Deral em Apucarana, Adriano
Nunomura, e com o agrônomo
Randolfo Oliveira sobre perdas por
estiagem. tnonline.uol.com.br 

CATVE - A detecção de focos de

raiva bovina foi tema de reportagem,

com entrevista da veterinária da
Adapar Luciana Riboldi. catve.com 

AGÊNCIA SAFRAS - Reportagem
sobre as perdas na agricultura tem
participação do chefe do Deral,
Salatiel Turra. news.safras.com.br 

BROADCAST - Portal fala sobre

aumento no custo de produção do
trigo e entrevista o agrônomo do
Deral Carlos Hugo Godinho.

broadcast.com.bri

  O volume de granéis embarcados no Corredor Leste
de Exportação do Porto de Paranaguá em dezembro
de 2021 foi quase 56% maior em comparação com o
mesmo período do ano anterior. Foram 1.039.992
toneladas de soja, farelo e milho exportados pelo
complexo. No último mês de dezembro, foram
carregadas 586.233 toneladas de soja, 390.371 de
farelo e 63.388 de milho. Os três berços receberam 19
navios. aen.pr.gov.br
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CORREDOR LESTE DO PORTO DE PARANAGUÁ
TEM ALTA DE 56% NAS SAÍDAS EM DEZEMBRO

LEGADO DE ERVA-MATE NO PARANÁ
ESTIIMULA PARCERIA ENTRE MUSEUS
A erva-mate é tema de exposições em Curitiba. Até
maio, estará em cartaz no Espaço Cultural BRDE –

Palacete dos Leões a exposição “Narrativas e Poéticas
do Mate”, como parte do “Circuito Ampliado: Acervos
em Circulação”. Também com o mesmo tema, em
fevereiro de 2021, foi inaugurada, no Museu
Paranaense, a exposição de longa duração “Eu
Memória, Eu Floresta: História Oculta”, composta por
obras, objetos e documentos históricos relacionados
à erva-mate sob a perspectiva dos saberes e usos dos
povos indígenas do Sul. aen.pr.gov.br

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2022-01/informe_epidemiologico_12_01_2022.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2022-01/informe_epidemiologico_11_01_2022.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Sesa-confirma-12690-casos-e-8-obitos-pela-Covid-19
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://tnonline.uol.com.br/noticias/vale-do-ivai/quebra-da-safra-de-soja-pode-passar-de-r-1-bilhao-na-regiao-566447?d=1
https://tnonline.uol.com.br/noticias/vale-do-ivai/quebra-da-safra-de-soja-pode-passar-de-r-1-bilhao-na-regiao-566447?d=1
https://catve.com/2022/noticia/6/353847/quatro-novos-casos-de-raiva-bovina-sao-registrados-em-cascavel
https://catve.com/2022/noticia/6/353847/quatro-novos-casos-de-raiva-bovina-sao-registrados-em-cascavel
https://news.safras.com.br/novo-corte-pode-ser-feito-na-safra-de-graos-de-verao-do-parana-deral/
https://news.safras.com.br/novo-corte-pode-ser-feito-na-safra-de-graos-de-verao-do-parana-deral/
http://broadcast.com.br/cadernos/agro/?id=eEdHdlBEUnhwT0Vydk5ZQ0F0dFhpdz09
https://www.aen.pr.gov.br/Noticia/Corredor-Leste-de-Exportacao-de-Paranagua-registra-alta-de-56-na-produtividade-em-dezembro
https://www.aen.pr.gov.br/Noticia/Legado-da-erva-mate-no-Estado-inspira-parcerias-entre-museus-do-Parana

