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JORNAL DO OESTE - Leodacir

Francisco Zuffo, do IDR-Paraná em
Toledo, fala de energias renováveis.
jornaldooeste.com.br

O PRESENTE RURAL - O chefe do

Núcleo da Seab em Toledo, Paulo
Salesse, fala sobre preço das
commodities. opresente.com.br

AGRO MAIS - O coordenador

regional de lavouras em Maringá do
IDR-Paraná, Eduardo Mazzuchelli,
falou sobre produtividade de soja.
youtube.com.br

CORREIO DO POVO - O chefe do

Núcleo de Guarapuava, Valter
Rodacki, é citado em reportagem
sobre distribuição de calcário.
correiodopovo.com.br 
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PARANÁ MANTÉM ESTIMATIVA DE SAFRA
RECORDE, MESMO COM AJUSTE EM MILHO
A Previsão Subjetiva de Safra (PSS), apresentada

nesta quinta-feira (30) pelos técnicos do Deral,

aponta que a produção de milho da safrinha 2021/22

deve ficar em 15,4 milhões de toneladas, 700 mil

toneladas a menos que a projeção inicial de 16,1

milhões de toneladas. Mas será 170% superior ao

colhido na safra anterior, que ficou em 5,7 milhões

de toneladas. Com isso, a projeção total da safra é de

pouco mais de 36,2 milhões de toneladas contra 36,8

milhões levantados em maio. Ainda assim, será

recorde. agricultura.pr.gov.br
FÁBRICA DE ALIMENTOS PARA PETS ENTRA
EM OPERAÇÃO EM PORTO AMAZONAS
Porto Amazonas, nos Campos Gerais, é a sede da

unidade paranaense da PremieRpet, empresa líder

brasileira no segmento de alimentos de alta

qualidade para cães e gatos. A fábrica inaugurada

nesta quinta-feira é a maior do ramo de pet food da

América Latina e recebeu investimentos que

ultrapassam R$ 1,1 bilhão. Nesta fase, são gerados

350 empregos diretos e 700 indiretos. A instalação

recebeu o apoio do Governo do Estado, por meio do

programa de incentivos fiscais. aen.pr.gov.br

O governo do Uruguai autorizou a importação de
carne com osso do Brasil, como o asado, corte mais

tradicional naquele país. A decisão visa reduzir custos
de varejo em meio à inflação que, nos 12 meses
encerrados em maio, chegou a 9,37%. A intenção do
governo uruguaio é acessar produtos com boa
qualidade sanitária a um preço mais acessível.
bloomberglinea.com.br

URUGUAI AUTORIZA IMPORTAR CARNE BRASILEIRA
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https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Mais-3725-casos-e-26-obitos-sao-confirmados-pela-Covid-19-no-Parana
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
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https://www.opresente.com.br/marechal-candido-rondon/precos-das-commodities-tendem-a-se-manter-elevados-afirma-chefe-do-nucleo-regional-da-seab-em-toledo/
https://www.youtube.com/watch?v=iOEGX2DrjYw
https://www.jcorreiodopovo.com.br/ultimas-noticias/produtores-rurais-de-virmond-recebem-subsidio-de-quase-2-mil-e-200-toneladas-de-calcario/
https://www.agricultura.pr.gov.br/system/files/publico/Safras/resumo_pss.pdf
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Parana-mantem-estimativa-de-safra-recorde-mesmo-com-pequeno-ajuste-em-milho
https://www.aen.pr.gov.br/Noticia/Com-investimentos-de-R-11-bilhao-fabrica-de-alimentos-para-pets-entra-em-producao-no-Parana
https://www.bloomberglinea.com.br/2022/06/30/uruguai-deve-importar-carne-brasileira/

