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CANAL DO BOI - O economista do

Deral Methodio Groxko falou sobre

a safra de feijão youtube.com (a

partir dos 23m)

JORNAL CORREIO DO POVO - O
chefe regional da Seab, Valter

Rodack, e Jaison G. Reis e William

Silva, do IDR-Paraná, falaram da

construção da Unidade de Cortes

Especiais de Carnes de Caprinos e

Ovinos em  Laranjeiras do Sul.

jcorreiodopovo.com.br

A Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar) está promovendo uma série de

treinamentos e capacitações para servidores. Parte das ações aconteceu em setembro

e, ao longo do mês de outubro, a equipe vai atualizar conhecimentos sobre normas e

procedimentos dos programas implementados pelo órgão. agricultura.pr.gov.br
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PLANTIO DE SOJA AVANÇA NO PARANÁ
E CHEGA A 15% DA ÁREA PROJETADA
O plantio da soja, principal cultura de

primavera/verão na safra 2022/23, atingiu nesta

semana aproximadamente 15% dos 5,7 milhões de

hectares esperados. Este é um dos assuntos do

Boletim Semanal de Conjuntura Agropecuária,

referente ao período de 30 de setembro a 6 de

outubro, elaborado pelo Deral. O documento fala

ainda do preço do pão, milho, feijão, frutas e

pecuária de corte. agricultura.pr.gov.br

ADAPAR PROMOVE TREINAMENTO PARA SERVIDORES

A proposta de criação de um Programa de Incentivo

às Exportações de Lácteos começou a ser discutida

nesta quinta-feira (06), em reunião da Aliança

Láctea Sul Brasileira, que reúne representantes dos

governos e de entidades dos produtores e de

indústrias do leite dos três estados do Sul. O

encontro foi feito de forma presencial, em Curitiba,

e transmitido online. agricultura.pr.gov.br

ALIANÇA LÁCTEA SUL BRASILEIRA DISCUTE
PROGRAMA DE INCENTIVO À EXPORTAÇÃO

A produção brasileira de grãos

pode atingir 312,4 milhões de

toneladas na safra 2022/23. Se

confirmado, supera em 41,5

milhões de toneladas o recorde

da temporada que acaba de

finalizar, quando se colheu 270,9

milhões de toneladas. É o que

aponta o 1º Levantamento da

Safra de Grãos 22/23, da Conab. A

área está estimada em 76,6

milhões de hectares - 2,9% a mais

em relação ao ciclo 21/22.

gov.br/agricultura

CONAB PREVÊ SAFRA DE 312,4
MILHÕES DE TONELADAS
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