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SOU AGRO - Secretário
Norberto Ortigara comenta
sobre a bovinocultura
paranaense. souagro.net.

TAROBÁ LONDRINA - O
agrônomo da Ceasa em
Londrina, André Varago, fala
sobre oscilação dos preços das
frutas. youtube.com

EDUCADORA - Emissora de
Dois Vizinhos fala de parceria 
 com a UTFPR e cita o gerente
regional do IDR-Paraná, Arnildo
José Sganzerla.
educadoradv.com.br

OESTE EXPRESSO - Jornal fala
da visita do prefeito de Assis
Chateaubriand a Curitiba e da
recepção por parte do diretor-
geral da Seab, Richadson de
Souza. oesteexpresso.com.br

TRIBUNA DO NORTE - Jornal
fala da visita do Seagri a
Ivaiporã e cita as presenças de
Ortigara, Natalino Avance de
Souza e de Vitória Holzmann.
tnonline.com.br
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A Escola Indígena Professor Candoca foi o local
escolhido pela comunidade da Terra Indígena
Rio das Cobras para acompanhar o resultado do
estudo que avalia o impacto ambiental e social
da implantação da Nova Ferroeste na região. A
comunidade fica em Nova Laranjeiras, incluída
no traçado da ferrovia que ligará Maracaju (MS) a
Paranaguá, no Litoral do Paraná. O investimento
estimado é de R$ 35,8 bilhões.  aen.pr.gov.br

NOVA FERROESTE É APRESENTADA A
INDÍGENAS EM NOVA LARANJEIRAS

A Previsão Subjetiva de Safra (PSS) do Deral
fechou janeiro com estimativa de redução de
cerca de 3% na safra de verão 2022/23,
relativamente ao mês anterior. A queda deve-se,
sobretudo, às condições climáticas não favoráveis
no período de plantio ou desenvolvimento. Em
dezembro, estava prevista safra de 25,5 milhões
de toneladas. Agora, caiu para 24,7 milhões.
Mesmo assim, é superior aos dois últimos ciclos e,
dependendo do comportamento do clima, pode
ser uma das maiores. agricultura.pr.gov.br

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS REDUZEM EM 3%
A PREVISÃO, MAS SAFRA CONTINUA BOA
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https://www.youtube.com/watch?v=1x8jD7yPY7c
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