
@seabparana                seabpr            Contato: imprensa@seab.pr.gov.br

REDE GLOBO - Reportagem
no Jornal Nacional trata do
programa Banco de Alimentos
Comida Boa, com entrevista do
presidente da Ceasa, Eder
Eduardo Bublitz, e da
nutricionista Isaura Cabral dos
Santos. g1.globo.com

BAND - Programa Paraná
Notícias fala sobre a 
Safratec Cocamar e entrevista o
secretário Norberto Ortigara.
instagram.com

REVISTA AGRICOLA - No
mesmo evento, o secretário
conversou com repórter da
revista. ragricola.com.br

FOLHA EXTRA - Jornal registra
entrega de caminhão para
prefeitura de Wenceslau Braz
pelo secretário Ortigara.
folhaextra.com

TV SUDOESTE - O secretário
também foi entrevistado em
reportagem sobre o
asfaltamento da estrada da
comunidade de  São Caetano,
em Pato Branco. youtube.com
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Com o trecho do Show Rural finalizado, as
obras de duplicação da BR-277 em Cascavel
avançaram bastante. Segundo medição mais
recente do DER/PR, 63% dos trabalhos já foram
concluídos. O projeto abrange a duplicação das
pistas entre o posto da Polícia Rodoviária
Federal e a Nova Ferroeste, em uma extensão
de 5,81 quilômetros. A prioridade foi finalizar a
execução em frente ao Parque Tecnológico da
Coopavel, local onde acontece o Show Rural
entre 6 a 10 de fevereiro. aen.pr.gov.br

BR-277 É DUPLICADA ATÉ LOCAL DO SHOW RURAL

O volume de milho carregado pelo Porto de
Paranaguá, neste ano, impressiona. Até este
domingo (29), foram 569.461 toneladas do cereal
embarcadas. O volume é quase 161% maior que as
218.358 toneladas exportadas pelos terminais
paranaenses durante os 31 dias do mesmo mês de
2022. No último mês de dezembro foram
carregadas 580.147 toneladas de milho. Comparado
às 97.124 toneladas exportadas em dezembro de
2021, o volume foi 947% maior. aen.pr.gov.br

VOLUME DE MILHO EMBARCADO NO PORTO DE
PARANAGUÁ É 161% SUPERIOR A JANEIRO/22

A Conab fez um estudo sobre o papel do desperdício
de alimentos. O objetivo foi avaliar a dimensão da
perda de grãos nos últimos 21 anos em nível nacional
e mundial, e destacar sua representatividade com
base em parâmetros monetários e de conteúdo
energético para a dieta humana. O documento A
Perda de Grãos no Brasil e no Mundo: dimensão,
representatividade e diagnóstico aponta que o
aumento populacional exige outros esforços, que não
apenas incremento em produção e produtividade,
para enfrentar a demanda por alimento. conab.gov.br 

CONAB AVALIA O PAPEL DA PERDA DE GRÃOS
NA REDUÇÃO DE DESPERDÍCIO DE ALIMENTOS
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