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TV TAROBÁ - Afiliada da Band em

Cascavel ouviu a economista do
Deral Larissa Nahirny sobre o VBP.
tarobanews.com

RPC - O engenheiro agrônomo do

Deral Paulo Andrade falou ao
programa Boa Noite Paraná em
matéria sobre os preços dos
hortifrutis. globoplay.globo.com

TV PARANÁ TURISMO - Programa

tem reportagem sobre o Banco de
Alimentos da Ceasa. O diretor Paulo
Roberto da Nova foi entrevistado.
youtube.com
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AGRO DO PARANÁ ALCANÇOU MAIORES
PATAMARES DA HISTÓRIA NOS ÚLTIMOS ANOS
O Valor Bruto da Produção (VBP) agropecuária do

Paraná atingiu, em 2021, o maior patamar de sua

história, totalizando R$ 180,6 bilhões. Com um

avanço médio de 5% ao ano desde 2012, o

crescimento da produção agropecuária paranaense

deu um salto ainda maior entre 2018 e 2021,

chegando a um crescimento médio de 9% no

período. Em valores nominais, que desconsideram

os índices de inflação, a taxa média de avanço foi de

26% por ano. agricultura.pr.gov.br

CHUVAS DE OUTUBRO BENEFICIARAM
AGRICULTURA E PASTAGENS, DIZ IDR-PARANÁ
Os altos índices de chuvas registrados em outubro

beneficiaram a agricultura e a pecuária. Apenas as

culturas do trigo e feijão foram prejudicadas pelas

condições climáticas, segundo boletim

agrometeorológico emitido nesta segunda-feira (7)

pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná

– Iapar-Emater (IDR-Paraná. O mês finalizou com

chuvas acima da média histórica em todas as

regiões do Estado e com temperaturas amenas, em

decorrência da abundância de água.

idrparana.pr.gov.br

PROGRAMA AGRINHO PREMIA
A SUSTENTABILIDADE RURAL
A produção agropecuária com
sustentabilidade foi defendida em
evento de premiação do 27.º
Concurso Agrinho, com presença
de mais de 2,5 mil alunos e
professores no ExpoTrade, em
Pinhais. O projeto, liderado pela
Faep, tem apoio de várias
secretarias, incluindo a da
Agricultura e do Abastecimento.
Foram mais de 300 mil redações e
distribuídos 944 prêmios, entre
tablets, notebooks, projetores
multimídias e três automóveis.
Outros 896 prêmios serão
entregues nos núcleos de
Educação. agricultura.pr.gov.br
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