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A produção de peixes de cultivo, particularmente a

tilápia, no Paraná, chegou a 188 mil toneladas em

2021, confirmando ainda mais a liderança nacional

no segmento, no qual tem participação de 22%. O

crescimento foi de 9,3% em relação a 2020. O

segundo colocado é o Estado de São Paulo, que

encerrou o ano com 81.640 toneladas. O estudo está

no Anuário PeixeBR. O Estado também foi o maior

exportador em volume de tilápias inteiras, com 3.471

toneladas, que renderam US$ 6,2 milhões (34% do

total exportado pelo Brasil). agricultura.pr.gov.br

RPC - Reportagem sobre a alta no

preço do café tem a participação

do economista do Deral Paulo

Sérgio Franzini.

globoplay.globo.com

REVISTA ALDEIA - Revista fala de

energias renováveis e cita o

secretário Norberto Ortigara e o

coordenador do RenovaPR, Herlon

de Almeida. revistaaldeia.com.br

TRIBUNA DA REGIÃO - Jornal
destaca a entrega de calcário para

produtores da região de Campo

Mourão e registra a presença do

chefe do núcleo da Seab, João

Ricardo Rissardo, e do gerente do

IDR-Paraná, Jairo Quadros.

tribunadointerior.com.br
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PARANÁ MANTÉM LIDERANÇA COM 188
MIL TONELADAS DE PESCADOS EM 2021 

TOCANTINS BUSCA NO PARANÁ INSPIRAÇÃO
PARA FOMENTAR COOPERATIVISMO NO AGRO
O governador em exercício Darci Piana, e o diretor

técnico da Seab, Benno Doetzer, participaram nesta

quarta-feira (23) do primeiro dia do Show

Tecnológico de Verão, da Fundação ABC, em Ponta

Grossa. O evento, que funciona como uma exposição

“na prática” de novas técnicas agrícolas e tecnologias

aplicadas ao setor, neste ano recebe uma comitiva

do Tocantins para conhecer a metodologia do

agronegócio do Paraná. agricultura.pr.gov.br
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