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REDE MASSA - O economista do

Deral Methodio Groxko foi

entrevistado para reportagem

sobre aumento do preço do feijão

carioca. youtube.com

CORREIO DO POVO -
Reportagem sobre a rota do

queijo na região da

Cantuquiriguaçu tem entrevista

da coordenadora do programa no

IDR-Paraná, Terezinha Busanello

Freire. jcorreiodopovo.com.br

TAROBÁ - O agrônomo Carlos

Hugo Godinho, do Deral em

Curitiba, foi ouvido para comentar

sobre a produção recorde de trigo

no Brasil e os reflexos no preço de

farinhas e pães. youtube.com

NOTÍCIAS AGRÍCOLAS - O

analista de grãos do Deral em

Curitiba, Edmar Gervásio, fala

sobre as condições da lavoura de

soja no Estado.

noticiasagricolas.com.br
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2022 FOI O 5.º ANO MAIS QUENTE NO MUNDO
O ano de 2022 foi o quinto mais quente no mundo
desde que há registros, com média de 0,3°C acima
do período de referência de 1991-2020. Os dados
foram divulgados pelo Serviço de Monitorização das
Alterações Climáticas do Programa de Observação
da Terra da União Europeia, o Copernicus. Os
motivos são os altos níveis de concentração de gases
de efeito estufa e o fenômeno La Niña. Os dados
também mostram que o gelo no Oceano Antártico
atingiu, em fevereiro de 2022, a menor extensão em
44 anos de registro. agenciabrasil.ebc.com.br 

A Usina Jacarezinho, de Maringá, que produz cana-
de-açúcar, etanol e energia a partir da biomassa,
registrou, em outubro de 2022, a marca de 89,7
toneladas de cana-de-açúcar colhida por hectare
(TCH), um dos melhores resultados em produtividade
agrícola. O número é 21,4% maior do que o
alcançado pela média de 161 unidades produtivas da
região Centro-Sul do Brasil, que foi de 73,9 TCH no
mesmo período, segundo levantamento do Centro
de Tecnologia Canavieira. Desde 2021, ela investe na
verticalização da produtividade, com a área
mantendo-se em 15 mil ha. portalruralnews.com.br 

USINA DE MARINGÁ MARCA RECORDE
EM PRODUÇÃO DE CANA-DE-AÇÚCAR

RELATÓRIO SEMANAL DE
PLANTIO E COLHEITA
Está disponível no site da Seab o
relatório semanal que mostra as
condições de tempo e de cultivo no
Paraná. agricultura.pr.gov.br

https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.youtube.com/watch?v=5ZgioiUE5QM
https://www.jcorreiodopovo.com.br/ultimas-noticias/rota-do-queijo-conta-com-tres-propriedades-da-cantu/
https://www.youtube.com/watch?v=W6ml973QmlI
https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/soja/337584-lavoura-de-soja-do-parana-tem-piora-na-condicao-ante-dezembro-diz-deral.html#.Y71QPnbMKUk
https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2023-01/ano-de-2022-foi-o-quinto-mais-quente-no-mundo
https://portalruralnews.com.br/usina-paranaense-registra-recorde-de-produtividade-de-cana-de-acucar/
https://www.agricultura.pr.gov.br/system/files/publico/Safras/plantio_colheita.pdf

