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NOSSA FM - Registro da

entrega de retroescavadeira

para Chopinzinho com

presença da chefe do Núcleo

de Pato Branco, Leunira Tesser.

nossafm102.com.br

REDE HUMAITÁ - Leunira

Tesser também é entrevistada

em reportagem sobre o Dia

Internacional da Mulher.

youtube.com

 

  

BOLETIM INFORMATIVO DA
ASSESSORIA DE IMPRENSA 

15 DE MARÇO DE 2023 | EDIÇÃO 642

Newsletter da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento 

NA MÍDIA

 

PR DISCUTE PARCERIA COM
CANADÁ EM AGRICULTURA 
Ampliação de negócios,

intercâmbio e sustentabilidade

estão entre as pautas

discutidas pelo Estado com a

cônsul-geral do Canadá em

São Paulo, Heather Cameron.

Um dos interesses é avançar na

importação de fertilizantes e na

área de energias renováveis.

aen.pr.gov.br

Inspetores da Animal and Plant Quarantine

Agency (APQA), agência sanitária da Coreia do

Sul para análise de produtos de origem animal e

vegetal, deverão visitar frigoríficos e abatedouros

de suínos do Paraná, como parte do processo de

chancela do Estado para exportação ao país

asiático. O Brasil já possui tratativas para

habilitar a venda da proteína suína ao mercado

sul-coreano, mas o Paraná pretende acelerar o

processo. agricultura.pr.gov.br

PARANÁ QUER ACELERAR PROCESSO DE
VENDA DE CARNE SUÍNA PARA A COREIA

MOVIMENTAÇÃO NOS PORTOS DO PARANÁ SEGUE EM RITMO NORMAL
Apesar das chuvas constantes nos últimos dias e da paralisação momentânea do

tráfego na BR-277 na semana passada, por conta de uma fissura no km 33, a

movimentação nos portos de Paranaguá e Antonina segue intensa neste começo

de ano, em consonância com o primeiro bimestre do ano, que registrou alta de

6% nas exportações – em fevereiro, último mês cheio, o aumento nesse

segmento do comércio internacional foi de 2%. aen.pr.gov.br

PR LIDEROU PRODUÇÃO DE FRANGOS EM 2022;
INDÚSTRIA DE SUÍNOS TAMBÉM CRESCEU
Dados da Estatística da Produção Agropecuária

divulgados nesta quarta-feira (15) pelo Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

confirmam a tendência de crescimento do setor

no Paraná. No último ano, o Estado registrou

aumento expressivo no abate de frangos,

segmento em que é líder disparado entre os

estados, além de ocupar a vice-liderança na

produção de carne suína, leite e ovos e de ter

ampliado a produção de couro.

agricultura.pr.gov.br
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