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CBN MARINGÁ - Em entrevista,
o secretário Norberto Ortigara 
 fala de tecnologia, eficiência
de gestão, sustentabilidade e
diversidade da agricultura.
cbnmaringa.com.br

RPC - O fiscal de mercado da
Ceasa Cascavel, Matheus
Pongan, analisa a queda no
preço das frutas.
globoplay.globo.com

RPC - Reportagem do Meio-Dia
Paraná trata do aumento no
preço dos ovos, com entrevista
do técnico de comercialização
da Ceasa Curitiba, Evandro
Pilatti. globoplay.globo.com

GAZETA DE TOLEDO - O
Circuito de Negócios Agro, do
Banco do Brasil, teve presença
do gerente regional do IDR-
Paraná em Toledo, Ivan Decker
Raupp. gazetadetoledo.com.br

JORNALE - Site fala do
aproveitamento da biomassa
para energia, com entrevista do
secretário Norberto Ortigara.
jornale.com.br
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Com o objetivo de estreitar os laços para
aumentar a movimentação dos adubos pelos
portos paranaenses, uma comitiva de
exportadores de fertilizantes egípcios,
representantes da maior produtora de rocha
fosfática do país, visitou a Portos do Paraná. O
grupo foi recebido pelas equipes das diretorias
de Operações e de Desenvolvimento
Empresarial. Os portos paranaenses são as
principais portas de entrada para os fertilizantes
importados pelo Brasil: cerca de 27,5% de tudo
o que chega de adubo do Exterior. aen.pr.gov.br

EMPRESÁRIOS DO EGITO PODEM AUMENTAR
MOVIMENTAÇÃO DE FERTILIZANTES PELO PR

O Governo do Paraná pediu ao Governo Federal a
criação do Fundo Constitucional do Sul, reunindo os
três Estados, da mesma forma que já existe em outras
regiões do País. O objetivo é garantir recursos para
infraestrutura em municípios com baixo IDH, energia
verde, irrigação e fomento ao desenvolvimento de
áreas limítrofes com Argentina, Paraguai e Uruguai.
Entre outros pedidos está mais investimento em
rodovias federais e análise especial do projeto da
Nova Ferroeste. aen.pr.gov.br 

PARANÁ APRESENTA PROPOSTA PARA
CRIAR FUNDO CONSTITUCIONAL DO SUL

O BNDES anunciou a reabertura de linhas de crédito
rural a partir de 1° de fevereiro, com previsão de liberar
recursos adicionais de R$ 2,9 bilhões para financiar a
safra 2022/23. A medida veio após suspensão de
protocolos e contratações de novas operações de
crédito no âmbito dos Programas Agropecuários do
Governo Federal (PAGF), no segundo semestre de
2022. Do total, R$ 491 milhões vão para agricultura
familiar e R$ 2,4 bilhões para a agricultura
empresarial. bndes.gov.br

BNDES ANUNCIA MAIS 2,9 BI PARA PLANO SAFRA
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