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JORNAL DO OESTE -A produção de

queijo no Oeste do Estado é tema

de reportagem, com participação da

técnica do IDR-Paraná Valmira

Antunes Dias. jornaldooeste.com.br

TV SUDOESTE - Emissora fala da

Semana da Alimentação Saudável

em Pato Branco e entrevista a

coordenadora do Polo de Pesquisa

do IDR-Paraná, Norma Kyota.

youtube.com

CATVE - O programa AgroFag fala

sobre o Dia do Agrônomo e conversa

com a agrônoma do IDR-Paraná em

Cascavel Maristela Zanão.

youtube.com 

BAND NEWS - Emissora ouve os

analistas do Deral Carlos Hugo

Godinho e Edmar Gervásio sobre as

consequências da chuva no trigo,

soja e milho. bandnews,com.br
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Neste último trimestre do ano, 6.602.000 toneladas de

soja, milho, farelo e açúcar devem ser embarcadas pelo

Porto de Paranaguá. A projeção para o embarque no

período é 53,7% maior do que as 4.294.259 toneladas dos

mesmos granéis carregadas de outubro a dezembro de

2021. A expectativa é carregar 2.609.000 toneladas de

milho, 1.865.000 toneladas de farelo de soja, 1.128.000

toneladas de soja (grão) e mais 1 milhão de toneladas de

açúcar a granel. aen.pr.gov.br

PORTO PREVÊ EXPORTAR 6,6 MILHÕES DE
TONELADAS DE GRÃOS E FARELO DE SOJA 

DOCUMENTO ANALISA O PANORAMA DO
COMÉRCIO EXTERIOR NO AGRONEGÓCIO
O Paraná foi o quarto Estado exportador do

agronegócio em 2021, arrecadando US$ 15,16 bilhões

nas transações com 200 países, o que representa

12,58% das vendas brasileiras nesse setor. No Estado,

80% do que é exportado saem dos campos de

lavouras. Esses são dados que constam do

Panorama do Comércio Exterior do Agronegócio do

Paraná, publicado pelo Deral em português, inglês e

espanhol. agricultura.pr.gov.br

RELATÓRIO SEMANAL DE
PLANTIO E COLHEITA
Foi publicado no site da Seab o
relatório semanal de plantio e
colheita, que mostra a evolução
das lavouras de batata, feijão,
milho, soja, cevada e trigo, além
das condições meteorológicas
em todas as regiões do Estado.
agricultura.pr.gov.br

INOVAÇÃO NA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA
É DESTAQUE DURANTE O WINTERSHOW
Investimento em tecnologia e inovação são as chaves
para o desenvolvimento da agricultura. O tema foi
destaque na abertura da 19.ª edição do Wintershow,
o maior evento técnico de cereais de inverno do
Brasil, nesta terça-feira (18), em Guarapuava, que
contou com a presença do secretário Norberto
Ortigara. Organizado pela cooperativa Agrária, o
evento investiu na apresentação de novidades e
soluções na produção da cevada e do trigo, matérias-
primas essenciais para as indústrias da Cooperativa.
A programação segue até 20 de outubro.
agricultura.pr.gov.br
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