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BAND NEWS CURITIBA - A

produção recorde de trigo no Brasil e

as consequências no preço das

farinhas e do pão francês são temas

tratados pelo agrônomo do Deral

Carlos Hugo Godinho.

bandnewsfmcuritiba.com

GLOBO RURAL - O analista de soja

do Deral, Edmar Gervásio, fala sobre

as condições da cultura no Paraná.

globorural.globo.com

ISTO É DINHEIRO - Reportagem

acentua a previsão de VBP positivo

em 2022 no Paraná, apesar das

condições climáticas não muito

favoráveis e cita a economista do

Deral Larissa Nahirny.

istoedinheiro.com.br

PARANÀ TURISMO - A ampliação da

área de comercialização para as

agroindústrias, por meio do Susaf, é

tema de reportagem, com a

participação da gerente de Inspeção

de Produtos de Origem Animal da

Adapar, Mariza Koloda Henning.

youtube.com
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1 MIL KM DE ESTRADAS PAVIMENTADAS
BENEFICIARAM 18 MIL FAMÍLIAS RURAIS
O Governo do Paraná vem ampliando os serviços de
conservação e pavimentação de estradas rurais. Nos
últimos quatro anos, aproximadamente mil
quilômetros foram pavimentados com pedras
poliédricas ou com blocos sextavados em todo o
Estado. O investimento ultrapassou R$ 304 milhões,
com benefício a aproximadamente 18 mil famílias
de 2 mil comunidades em mais de 200 municípios.
A ação abriu cerca de 25 mil postos de trabalhos,
entre vagas diretas e indiretas. agricultura.pr.gov.br

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná
faz serviços de conservação na PR-682, estrada rural
não pavimentada entre Serra dos Dourados, distrito
de Umuarama, e a PR-482, acesso para Maria Helena,
no Noroeste. Os reparos são executados desde o fim
de 2021, e garantidos por contrato até novembro de
2023. Ao todo, são atendidos os 18,54 quilômetros da
rodovia, utilizada por pequenos produtores agrícolas e
para transporte de cana. aen.pr.gov.br

DER CONSERVA ESTRADA RURAL NO NOROESTE

A movimentação portuária no Estado do Paraná atingiu um recorde. No ano passado,
58.399.285 toneladas de cargas foram carregadas e descarregadas, uma alta de 1,53% em
relação a 2021. O embarque rumo ao Exterior somou 35.535.711 toneladas. Os produtos
mais exportados foram milho (aumento de 535,5%) e carne bovina (+113,1). Apesar de ter
registrado queda de 24,1% em relação a 2021, a soja é o principal produto exportado pelos
portos do Paraná. No ano passado foram embarcadas 10.012.450 toneladas. aen.pr.gov.br

PARANÁ ALCANÇA NOVO RECORDE NOS PORTOS; MILHO AUMENTOU EXPORTAÇÃO EM 535,5%

O boletim agrometeorológico do IDR-Paraná aponta
que dezembro foi um mês com grande
irregularidade de chuvas no Paraná. Na maioria das
regiões as precipitações foram próximas da média
histórica. No entanto, nas regiões Oeste e Sudoeste,
as chuvas foram muito abaixo do esperado para o
mês. Assim, fruticultura, café, feijão, cana-de-açúcar e
as pastagens tiveram bom desenvolvimento. O clima
também favoreceu a soja, que foi afetada pela seca
no passado. idrparana.pr.gov.br

MESMO COM CHUVAS IRREGULARIDADES,
DEZEMBRO FOI SAUDÁVEL NO CAMPO
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