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GLOBO RURAL - O analista de soja

e milho do Deral, Edmar Gervásio,
comenta sobre a evolução no
plantio dos grãos.
globorural.globo.com

O PARANÁ - O presidente da Ceasa

Paraná, Eder Bublitz, falou sobre o
Banco de Alimentos.
oparana.com.br

PARANÁ COOPERATIVO - Matéria

sobre encontro do Crea-PR cita o
diretor-presidente do IDR-Paraná
Natalino de Souza.
paranacooperativo.coop.br
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BRDE INVESTIU CERCA DE R$ 1 BILHÃO EM
ENERGIA RENOVÁVEL
As vantagens da energia solar têm levado, cada vez

mais, empresas e investidores a rever sua matriz

energética. Desde 2019, o BRDE já investiu quase R$

1 bilhão em projetos fotovoltaicos nos três estados do

Sul. Só no Paraná foram R$ 334 milhões. O Estado é o

5º do País em potência instalada. No Banco do

Agricultor Paranaense, desde a criação em abril de

2021 até agosto deste ano, o BRDE financiou 272

projetos, no valor de R$ 35,8 milhões, com R$ 6,5

milhões de contrapartida do Estado para equalizar

os juros. aen.pr.gov.br 

O embarque de cargas pelos portos de Paranaguá e

Antonina teve alta de 5%, tanto no volume mensal

quanto no acumulado dos nove meses do ano. Das

44.635.622 toneladas movimentadas, de janeiro a

setembro, 61,6% foram de exportação. Apenas no

mês passado, o volume de produtos carregados

com destino ao Exterior somou 3.033.720 toneladas,

contra 2,8 milhões em setembro do ano passado. Os

maiores aumentos ocorreram nos embarques de

milho, farelo e óleo de soja e carga geral, que inclui

celulose. aen.pr.gov.br

EXPORTAÇÕES PELOS PORTOS DO PARANÁ
AUMENTAM EM 5% EM NOVE MESES DO ANO

A Ceasa de Londrina estará

aberta normalmente na

próxima quarta-feira (12). As

outras quatro unidades do

Estado, em Curitiba, Maringá,

Cascavel e Foz do Iguaçu,

estarão fechadas nessa data,

feriado nacional em

comemoração ao Dia de Nossa

Senhora Aparecida, padroeira

do Brasil. Confira os endereços,

horários e dias de

funcionamento das unidades.

ceasa.pr.gov.br 

CEASA DE LONDRINA ABRE NA
PRÓXIMA QUARTA-FEIRA (12);
DEMAIS UNIDADES FECHAM
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