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PARANÁ EXPORTA 240% MAIS PESCADOS
E RECEITA CRESCE 468% NO 1º TRIMESTRE

RPC - Programa Bom Dia Paraná fala

sobre a atualização cadastral de

rebanho com participação do

secretário Norberto Ortigara.

globoplay.globo.com

PARANÁ TURISMO - Ortigara

também conversou com o programa

Paraná em Pauta sobre as ações da

Seab pelo agro. youtube.com

PARANÁ TURISMO - O mesmo

jornal entrevistou a

agrometeorologista do IDR-Paraná

Heverly Morais. youtube.com

AGROLINK - Matéria sobre as perdas

nas lavouras devido ao granizo cita

Ortigara e o chefe do Deral Marcelo

Garrido. agrolink.com,br
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O Paraná apresentou crescimento de 240% no

volume de pescados exportados no primeiro

trimestre deste ano em comparação com o mesmo

período de 2021, passando de 350 para 1,2 mil

toneladas. Em receitas, o salto foi maior – 468%,

disparando de US$ 568 mil para US$ 3,2 milhões. O

assunto é analisado pelo Deral no Boletim Semanal

de Conjuntura Agropecuária, que mostra serem os

EUA o principal comprador. No trimestre foram 789

toneladas, 399% superior ao volume adquirido no

mesmo período em 2021. agricultura.pr.gov.br

O Brasil passará a exportar material genético bovino,

material genético avícola, minitubérculos e farinhas

de origem animal para novos países. Sete mercados

para produtos agrícolas brasileiros foram abertos em

abril, segundo a Secretaria de Comércio e Relações

Internacionais do Ministério da Agricultura. No ano, a

pasta totaliza 24 ações de aberturas de mercados.

broadcast.com.br

BRASIL ABRE MERCADOS PARA MATERIAL
GENÉTICO E FARINHAS DE ORIGEM ANIMAL
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