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NOTÍCIAS AGRÍCOLAS - O
fiscal agropecuário da Adapar
em Marechal Cândido Rondon,  
Anderson Lemiska, comenta a
incidência da cigarrinha da soja
na região Oeste.
noticiasagricolas.com.br
 
GAZETA DO POVO -
Reportagem sobre a influenza
aviaria ouve o presidente da
Adapar, Otamir Cesar Martins, e
o gerente de Sanidade Animal,
Rafael Gonçalves Dias.
gazetadopovo.com.br

RPC - O programa Caminhos
do Campo falou sobre o
mercado de batatas no Paraná
e entrevistou o técnico do
Deral em Guarapuava Dirlei
Manfio e o técnico de
comercialização da Ceasa-PR,
Evandro Pilatti. g1.globo.com

RPC - No mesmo programa, o
economista do Deral Methodio
Groxko comenta a redução no
plantio de feijão na 1.a safra,
que acaba interferindo no
preço. g1.globo.com
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EXPORTAÇÕES DE CARNE POR PARANAGUÁ
CRESCERAM 13% EM 2022; PEIXE SUBIU 126%

O Banco do Agricultor Paranaense, instrumento de
subvenção econômica de juros para produtores
rurais, cooperativas e agroindústrias familiares, tem
ajudado pequenos agropecuaristas do Estado. Um
deles é a avicultora Catia Schneider, de Santa Helena,
no Oeste, que se valeu do programa e do
financiamento por parte do Banco de
Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE). Desde 2021
são R$ 168 milhões liberados pela instituição a 870
financiamentos contratados dentro do projeto, sendo
que 695 deles foram destinados à instalação de
painéis solares. agricultura.pr.gov.br

BRDE DESTINOU R$ 168 MILHÕES PARA
PROJETOS DO BANCO DO AGRICULTOR 

As exportações de carne pelo Porto de Paranaguá
cresceram 13% em 2022. Foram 2.970.105 toneladas
de frango e carnes bovina e suína embarcadas pelo
terminal paranaense, contra 2.620.876 toneladas em
2021. O aumento registrado nas cargas de peixe foi
ainda maior: 126%, passando de 2.085 toneladas em
2021 para 4.720 toneladas em 2022. As exportações
da carne bovina subiram 113%. Da suína, foram
119.802 toneladas em 2022, e 123.266 toneladas em
2021, queda de 2,8%. agricultura.pr.gov.br

O Governo do Estado e a iniciativa privada buscam
novas iniciativas para o desenvolvimento sustentável
na região de Toledo, no Oeste do Paraná. Um dos
passos foi dado nesta segunda-feira no Seminário
Agenda para o Desenvolvimento Regional
Sustentável, no Centro de Eventos Ismael Sperafico,
que teve a presença do vice-governador Darci Piana
e do secretário Norberto Ortigara. Também foi
entregue o selo Susaf para duas agroindústrias de
Toledo: a queijaria Atami e a empresa de embutidos
e defumados Sabor D´Oeste. agricultura.pr.gov.br

GOVERNO DISCUTE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL NA REGIÃO DE TOLEDO
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