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CORREIO DO POVO DO PR - O
agrônomo do Deral Carlos Hugo

Godinho falou sobre a alta no preço

do trigo. jcorreiodopovo.com.br

DIÁRIO DO SUDOESTE - Matéria

destaca queijaria de Chopinzinho na

Rota do Queijo Paranaense. O

secretário Norberto Ortigara e o

diretor-presidente do IDR-Paraná,

Natalino Avance de Souza, foram

citados. diaridosudoeste.com.br

RPC - O agrônomo Júlio Carlos

Veiga Silva, do IDR-Paraná, comenta

sobre a produção de orgânicos no

Paraná.  g1.globo.com

RPC - Reportagem sobre o café tem

entrevista do economista do Deral

Paulo Sergio Franzini. g1.globo.com

   

Desde janeiro de 2019, o governo brasileiro abriu

mais de 200 novos mercados para produtos da

agropecuária brasileira. No total, mais 51 países

passaram a receber alimentos e tecnologia em um

comércio cada vez mais globalizado do agronegócio.

Soja, açúcar, café, carne de aves e carne bovina

encabeçam a lista de novos mercados. Mas também

tem roedores para o zoológico do Chile e milho de

pipoca para a Colômbia. agricultura.gov.br
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DESDE 2019, BRASIL ABRIU MAIS DE 200 
MERCADOS MUNDIAIS PARA PRODUTOS DO AGRO

GRANJA FARIA VAI PRODUZIR FERTILIZANTES
NO PARANÁ A PARTIR DE DEJETO DE GALINHA
A Granja Faria, que tem sede em Lauro Muller (SC) e

várias unidades no País, vai produzir 200 mil

toneladas de fertilizantes por ano, a partir dos

dejetos de 14 milhões de galinhas que produzem 7,2

milhões de ovos diariamente. Para isso, investiu R$

50 milhões em fábricas de fertilizantes enriquecidos

com minerais fosfatados no Tocantins e em Minas

Gerais. A próxima será no Paraná, ainda ser data

para iniciar as operações. bloomberglinea.com.br

23ª SEMANA DE CAMPO EM PONTA GROSSA
ORIENTA SOBRE PRODUÇÃO DE FEIJÃO E MILHO
Agricultores e técnicos interessados na produção de

feijão e milho têm a oportunidade de conhecer mais

detalhes sobre essas culturas durante a 23ª Semana

de Campo em Ponta Grossa, que acontecerá nesta

quinta e sexta, das 13h às 17h. O evento é organizado

pela equipe do projeto Centro Sul Feijão e Milho do

IDR-Paraná. aen.pr.gov.br

RELATÓRIO SEMANAL DE PLANTIO E COLHEITA
Está disponível no site da Seab o relatório de plantio
e colheita, que mostra a evolução nas culturas de
batata, feijão, milho e soja. agricultura.pr.gov.br 
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