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PSS DE ABRIL APONTA 16 MILHÕES DE
TONELADAS DE MILHO NA 2.ª SAFRA

CANAL  RURAL - Reportagem
mostra que eventos climáticas no

Oeste não alteraram projeção da

safra de milho, com entrevista do

analista Edmar Gervásio.

canalrural.com.br  

PAINEL AGRO - Site fala da

expansão da raça Purunã para o

Piauí e entrevista José Luiz Moletta,

um dos que desenvolveram a raça.

youtube.com.br
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SEMINÁRIO DISCUTE ENERGIA RENOVÁVEL

As exportações do complexo soja pelo Porto de Paranaguá estão em alta. Nos primeiros
três meses do ano, 4.974.237 toneladas de cargas do produto em grão, óleo e farelo
foram embarcadas. O volume é quase 25% maior que as 3.987.702 toneladas carregadas
no 1º trimestre de 2021. Neste ano, ao mesmo tempo em que as exportações estão em
alta, também não houve registro de nenhum volume importado do complexo soja. No
primeiro trimestre no ano passado as importações somaram quase 45,5 mil toneladas de
óleo de soja. aen.pr.gov.br

O Deral fechou abril com estimativa de pequeno

aumento na produção de milho da segunda safra

2021/22, reforçando a previsão de safra recorde do

cereal no Estado. Em relação ao mês anterior, a

Previsão Subjetiva de Safra (PSS) mostra que subiu

de 15,9 milhões de toneladas para 16 milhões de

toneladas (0,53%). Isso se deve, sobretudo, à

reavaliação de área plantada em 30 dias – de cerca

de 2,6 milhões de hectares para 2,7 milhões de

hectares (0,30%). Sobre as ocorrências climáticas no

Oeste do Paraná na última semana, dados parciais

apresentados pelo secretário apontam perdas, por

granizo, de mais de 22 mil hectares de milho, o que

representa 130 mil toneladas, ou 0,85% da produção

estadual. agricultura.pr.gov.br

EXPORTAÇÕES DO COMPLEXO SOJA CRESCEM 25% NO 1.º TRIMESTRE

Aproximadamente cem agricultores, técnicos e
lideranças rurais participaram nesta quarta-feira (26)

do Primeiro Seminário de Energias Renováveis, em
Assis Chateaubriand, promovido pelo Sistema
Faep/Senar, com o apoio dos Sindicatos Rurais e do
IDR-Paraná. Os participantes conheceram detalhes
da geração de energia solar no País, além de como
podem ser beneficiados pelo programa RenovaPR
que apoia o produtor interessado em explorar
energias renováveis na propriedade.

idrparana.pr.gov.br
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