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AQUIAGORA.NET - Site publicou

release sobre os resultados da safra

de inverno em Marechal Cândido

Rondon. O texto, publicado

também em outros veículos da

região, cita a engenheira agrônoma

do Deral Jean Marie Ferrarini, além

de representantes do IDR-Paraná.

aquiagora.net

RÁDIO DIFUSORA - A engenheira

agrônoma também concedeu

entrevista a emissora de rádio

sobre a produção de soja em

Marechal Cândido Rondon.

radiodifusora,net.
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CHUVAS REDUZEM E O PLANTIO DE SOJA
AVANÇA COM 67% DA ÁREA JÁ SEMEADA
As chuvas reduziram de intensidade e o plantio de

soja está praticamente normalizado e dentro do

planejamento dos produtores, o que renova a

expectativa de que a safra da oleaginosa alcance

21,5 milhões de toneladas. Em uma semana, foram

plantados 1,3 milhão de hectares, completando 67%

da área estimada de 5,7 milhões de hectares. Essa

informação, assim como do desenvolvimento de

outras culturas do Estado, está no Boletim de

Conjuntura Agropecuária referente à semana de 28

de outubro a 4 de novembro. agricultura.pr.gov.br

ESTÃO ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA O
INOVA QUEIJO, NO SUDOESTE DO PARANÁ
O Inova Queijo, evento que visa amparar e

profissionalizar produtores de queijos para que se

tornem referências, vai acontecer no dia 09 de

novembro em Pato Branco. Ele será realizado pelo

IDR-Paraná, em parceria com o Sebrae e a

Prefeitura Municipal de Pato Branco. A ideia é

apresentar uma diversidade de soluções

tecnológicas para os produtores de queijo e leite

através de startups e experiências em estações de

produção. Quem quiser participar pode se inscrever

através deste link. idrparana.pr.gov.br

PORTO TEM ALTA DE 102%
NAS EXPORTAÇÕES PELO
CORREDOR LESTE 
A exportação de grãos e farelo

pelo Corredor Leste de Exportação

do Porto de Paranaguá aumentou

102,6% em outubro. No ano

passado, foram 765.700 toneladas

de granéis sólidos vegetais

embarcados pelo complexo no

mesmo mês. Em 2022, 1.551.466

toneladas. No acumulado de

janeiro a outubro, a alta registrada

foi de 7,4%. No ano passado, nos

dez meses, foram 14.816.811

toneladas de granéis sólidos

vegetais embarcados. Neste ano,

15.913.067 toneladas. aen.pr.gov.br
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