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CANAL RURAL - O analista de
grãos do Deral, Edmar Gervásio,
comenta as consequências da
situação climática na produção
de soja para o programa
Mercado&Companhia.
youtube.com

REDE HUMAITÁ - O técnico do
Deral em Pato Branco, Ivano
Carniel, fala sobre a produção
recorde de trigo e o reflexo no
preço de farinhas e pães.
youtube.com

JORNAL DO OESTE - O
gerente regional do IDR-Paraná
em Toledo, Ivan Decker Raupp,
fala sobre a expectativa de
receber até 20 mil visitantes no
estande no Show Rural.
jornaldooeste.com.br
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GOODYEAR APRESENTA PNEU QUE USA
ÓLEO DE SOJA ENTRE OS INGREDIENTES 

A carne de frango in natura ganhou destaque entre
os produtos mais exportados na balança comercial
paranaense de 2022. O produto teve alta de 31,72%
nas exportações (de US$ 2,7 bilhões para US$ 3,6
bilhões), ultrapassando a soja em grão, que
costumava liderar a lista, mas registrou queda devido
à forte estiagem de 2021. A participação de aves no
comércio internacional aumentou de 14,5% para
16,5%. Para o secretário Norberto Ortigara, o aumento
se deu por uma série de fatores externos, entre eles a
guerra na Ucrânia e a inflação interna. Entretanto, ele
destaca que a procura ocorreu também por conta da
qualidade do produto, que ganha cada vez mais
mercado. agricultura.pr.gov.br

COM ALTA DE 31,7%, CARNE DE FRANGO
FOI PRODUTO MAIS EXPORTADO PELO PR

Após mostrar, no ano passado, um pneu com 70%
de material sustentável, que deverá chegar ao
mercado ainda em 2023, a Goodyear apresentou um
modelo que eleva para 90% o uso de materiais
sustentáveis e com menor resistência ao rolamento.
A intenção da companhia é, até 2030, introduzir o
primeiro pneu 100% sustentável. Dele fazem parte 17
ingredientes. O composto usa, dentre outros
materiais, óleo de soja, que reduz o uso de produtos
à base de petróleo e é feito com o excedente da
proteína de soja, aplicada em alimentos e ração
animal. autodata.com.br

RELATÓRIO SEMANAL DE
PLANTIO E COLHEITA
Está disponível no site da
Secretaria de Estado da
Agricultura e do Abastecimento
o relatório semanal que mostra
as condições de tempo e de
cultivo no Paraná.
agricultura.pr.gov.br
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https://www.jornaldooeste.com.br/toledo/idr-pr-aguarda-em-media-20-mil-visitantes-no-estande-no-show-rural/
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Com-alta-de-317-carne-de-frango-natura-foi-o-produto-mais-exportado-pelo-Parana-em-2022
https://www.autodata.com.br/curtas-algo-mais/2023/01/12/goodyear-apresenta-pneu-com-oleo-de-soja-e-90-de-materiais-sustentaveis/50230/?utm_campaign=agencia_13-1-22&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
https://www.agricultura.pr.gov.br/system/files/publico/Safras/plantio_colheita.pdf

