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JORNAL DO OESTE - Jornal fala da

assinatura de convênio para a

construção de Cozinha Social em

Toledo, com participação do chefe

do Núcleo Regional, Paulo Roberto

Salesse. jornaldooeste.com.br

TV SUDOESTE - O técnico do Deral

em Pato Branco Ivano Carniel

comenta as condições climáticas e

os reflexos sobre a agropecuária da

região. youtube.com

PARANÁ PORTAL - A

agrometeorologista do IDR-Paraná

Heverly Morais fala do prognóstico

climático para as culturas de verão

no Paraná. paranaportal.uol.com.br

JORNAL FLORIPA - A queda no

preço da arroba do boi no Paraná foi

assunto do jornal, com entrevista do

veterinário do Deral Thiago de

Marchi. jornalfloripa.com.br
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PRODUÇÃO RECORDE DE TRIGO REFLETE EM
QUEDA NOS PREÇOS DE FARINHAS E PÃES
O período de colheita do trigo safra 2021/22, que
está praticamente encerrado no Paraná, aliado a
uma produção recorde brasileira de 9,5 milhões de
toneladas, tem provocado redução, mesmo que
pequena, nos preços das farinhas especiais e do pão
francês no Estado. Pesquisas do Deral apontam que,
neste mês, tanto no atacado quanto no varejo, o
recuo foi de 1%. O assunto é detalhado no Boletim
de Conjuntura Agropecuária, referente ao período
de 23 de dezembro de 2022 a 5 de janeiro de 2023.
agricultura.pr.gov.br

As condições climáticas adversas em momentos
decisivos da safra 2021/22 foram motivo de
preocupação para produtores paranaenses. Na
primeira safra, as principais culturas dos grãos
tiveram quebras representativas. Porém, a
recuperação do feijão e do milho na segunda
safra, o bom desempenho das proteínas animais
e os preços garantiram altos rendimentos do
setor agropecuário como um todo no ano
passado. Diante desse cenário, a tendência,
segundo o Deral, é que o VBP 2022 ao menos
mantenha os resultados de 2021, que teve
recorde de R$ 180,4 bilhões. agricultura.pr.gov.br

APESAR DO CLIMA, A AGROPECUÁRIA DO
PR MANTEVE ALTO RENDIMENTO EM 2022

O governo do Paraná complementará
recursos de emendas parlamentares
federais individuais ou de bancada já
definidos para a próxima gestão e
que começam a ser liberados neste
ano. Para ações na agricultura serão
destinados R$ 75 milhões; na
Educação, R$ 33,6 milhões; na área de
Saúde, R$ 19,7 milhões; e para a
Segurança, R$ 38,4 milhões.
aen.pr.gov.br

ESTADO VAI COMPLEMENTAR EMENDAS
PARLAMENTARES; AGRICULTURA LIDERA
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https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.jornaldooeste.com.br/toledo/cozinha-social-recebera-r-960-mil-em-investimentos/
https://www.youtube.com/watch?v=EQugnGfWlxo
https://paranaportal.uol.com.br/agronegocio/verao-no-parana-tem-prognostico-favoravel-para-milho-soja-e-cafe
https://jornalfloripa.com.br/emcimadahora/2023/01/01/arroba-do-boi-teve-queda-de-10-em-12-meses-no-parana-indica-deral/
https://www.agricultura.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2023-01/boletim_semanal_01_deral_05_janeiro_2023.pdf
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Producao-recorde-brasileira-de-trigo-reflete-em-queda-no-preco-de-farinhas-especiais-e-pao
https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Apesar-do-clima-agropecuaria-do-Parana-manteve-alto-rendimento-em-2022
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https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Apesar-do-clima-agropecuaria-do-Parana-manteve-alto-rendimento-em-2022
https://www.aen.pr.gov.br/Noticia/Estado-vai-complementar-investimentos-de-programas-que-receberao-emendas-parlamentares

