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BAND - O economista do Deral,

Marcelo Garrido, falou sobre a safra

de soja no Paraná. (A partir dos

12min25). agromais.band.uol.com.br 

SOU AGRO - O chefe do Deral,

Salatiel Turra, participou de uma live

sobre os impactos da guerra no

agro. instagram.com

PORTAL A REDE - Germano Kusdra,

coordenador do programa feijão do

IDR-Paraná, falou sobre a Semana

de Campo. d.arede.info

   

A Cooperativa Copacol inaugurou nesta sexta-feira

(11), em Jesuítas, uma das mais modernas Unidade

de Produção de Desmamados (UPD) de suínos do

Brasil. Com investimentos de R$ 120 milhões, serão

criados 85 empregos diretos e 90 vagas para

integração de cooperados no setor de suinocultura.

Eles serão os responsáveis pela terminação dos cerca

de 300 mil leitões produzidos ao ano, antes de

serem entregues à indústria. agricultura.pr.gov.br
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COPACOL INAUGURA UNIDADE DE PRODUÇÃO
DE SUÍNOS DE R$ 120 MILHÕES EM JESUÍTAS

PLANO NACIONAL DE FERTILIZANTES BUSCA REDUZIR IMPORTAÇÃO
Como estratégia para reduzir a dependência do Brasil das importações de fertilizantes,

o Governo Federal lançou o Plano Nacional de Fertilizantes nesta sexta-feira (11). É uma

referência para o planejamento do setor para os próximos 28 anos. Atualmente, o Brasil

ocupa a 4ª posição mundial com cerca de 8% do consumo global de fertilizantes, sendo

o potássio o principal nutriente utilizado pelos produtores (38%). gov.br/agricultura

NA 47ª EXPO UMUARAMA, SECRETÁRIOS
DESTACAM PODER DA REINVENÇÃO DO AGRO
Após ser cancelada nos dois últimos anos em razão

da pandemia, a 47ª Expo Umuarama nacional e 20ª

edição internacional foi aberta oficialmente nesta

quinta-feira (10). O secretário Norberto Ortigara

parabenizou os agricultores pelo desempenho na

pandemia apesar dos prejuízos e desafios impostos

pelo período. agricultura.pr.gov.br
PR LIDERA ADESÕES AO SISTEMA NACIONAL
DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
O Paraná é o estado com mais adesões ao Sistema

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional

(Sisan). Dos 24 municípios que formalizaram

recentemente sua adesão, 21 são do Paraná, de

acordo com a Resolução nº1 de 2022 do Ministério

da Cidadania, publicada no Diário Oficial de 7 de

março. agricultura.pr.gov.br
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