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RPC - O analista do Deral Edmar

Gervásio foi entrevistado no

programa Caminhos do Campo em

reportagem sobre a retomada de

plantio de soja, após período de

chuvas. globoplay.globo.br

JORNAL DO OESTE - O manejo do

maracujá, com vistas a combater

viroses, é assunto de reportagem

com o coordenador de fruticultura

do IDR-Paraná, Eduardo dos Santos.

jornaldooeste.com.br

CORREIO DOS CAMPOS - O

Programa Paraná Produtivo

desenvolve ações nos Campos

Gerais. A gerente do IDR-Paraná

Luciane Curtes comenta o trabalho.

correiodoscampos.com.br

GLOBO RURAL - O coordenador

estadual de agrometeorologia do

IDR-Paraná, Pablo Nitsche, fala sobre

as perspectivas de temperaturas

mais baixas nos próximos dias.

globorural.globo.com

TRIBUNA DO INTERIOR - A

fruticultura como opção de

emprego e renda é discutida em

Barbosa Ferraz, com presença de

Clóvis Rosa, Elieser Tierling e Marcelo

Agenciano, do IDR-Paraná.

tribunadointerior.com.br

BOLETIM INFORMATIVO DA
ASSESSORIA DE IMPRENSA 

31 DE OUTUBRO DE 2022 | EDIÇÃO 563 

Newsletter da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento 

NA MÍDIA

 

SELO CLIMA PARANÁ TEM PRAZO AMPLIADO
O Governo do Estado prorrogou o período de

inscrições para o Selo Clima Paraná, no qual

empresas, entidades e municípios são reconhecidos

por iniciativas alinhadas com a preservação de

recursos naturais. O selo é uma importante

ferramenta de qualidade no mercado interno e

externo. Na inscrição, os participantes podem incluir

inventários sobre emissão de Gases de Efeito Estufa

(GEE) e ações ESG (Ambiental, Social e Governança).

O novo prazo vai até 7 de novembro. aen.pr.gov.br

CEASA É TERMÔMETRO DOS PREÇOS E
PRODUTOS HORTIFRÚTI NO MERCADO
As Ceasas do Paraná são um ótimo termômetro dos
preços e produtos que chegam aos supermercados
e restaurantes. Essa comercialização atacadista
reflete nas feiras e gôndolas. Para explicar melhor
esse movimento, a Ceasa publica a cotação diária
de frutas e hortaliças disponíveis em suas cinco
unidades: Curitiba, Maringá, Londrina, Cascavel e
Foz do Iguaçu. O calendário de comercialização
apresenta as melhores oportunidades de compra de
hortifrútis a cada mês. aen.pr.gov.br

Os portos de Paranaguá e Antonina lideram o ranking
nacional da importação de adubos. Em 2021, a
participação chegou a 30%. Na última década, a
movimentação geral saltou de 44,5 para 57,5 milhões
de toneladas, em 2021. O crescimento é atribuído
principalmente aos fertilizantes. A evolução foi de 8,9
milhões de toneladas, em 2012, para 11,5 milhões, em
2021. Eles vêm, sobretudo, da Rússia, China, Canadá,
Marrocos, Estados Unidos, Belarus, Egito, Catar,
Argélia e Nigéria. Os dados foram apresentados
semana passada em simpósio na Fiep. aen.pr.gov.br

RELEVÂNCIA DO PR NA IMPORTAÇÃO DE
FERTILIZANTES É DESTAQUE EM SIMPÓSIO 
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