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JORNAL PARANÁ CENTRO - A
chefe do núcleo regional da

Seab de Ivaiporã, Vitória Maria

Holzmann, destacou a visita de

técnicos da secretaria a

estradas rurais da região.

jornal.paranacentro.com.br

JORNAL PARANÁ CENTRO -
O veterinário da Seab de
Ivaiporã, Carlos Eduardo dos
Santos, acompanhou a visita
de profissionais a São João do
Ivaí para conhecer a estrutura
do SISBI.
jornal.paranacentro.com.br

CNA BRASIL - Reunião  sobre

as prioridades da cadeia

produtiva de lácteos contou

com a presença do gerente de

projetos e cadeiras produtivas

do IDR-PR, Hernani Alves da

Silva. cnabrasil.org.br
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O Frigorífico Astra, em Cruzeiro do Oeste, na

região Noroeste, um dos maiores do Paraná,

conseguiu em dois dias habilitação para

exportação de carne bovina para a Indonésia e a

China. Assim, amplia a potencialidade de envio

de sua produção para o exterior que já conta,

entre outros, com vários países da América

Latina, Comunidade Europeia, Arábia Saudita,

Egito, Emirados Árabes e Israel.

agricultura,pr.gov.br
COLHEITA DE FEIJÃO DA PRIMEIRA SAFRA
TERMINA COM BOA QUALIDADE

PRESIDENTE DA CEASA PARANÁ É RECONDUZIDO À PRESIDÊNCIA DA
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO SETOR
O presidente da Ceasa Paraná, Éder Eduardo Bublitz, foi reconduzido à

presidência da Associação Brasileira das Centrais de Abastecimento – Abracen

para exercer a função no biênio 2023/2025. Ao todo, 23 Centrais de

Abastecimento fazem parte da associação que representa os principais

entreposto do Brasil. aen.pr.gov.br

FRIGORÍFICO DO PARANÁ VAI EXPORTAR
BOVINOS PARA INDONÉSIA E CHINA

A colheita da primeira safra de feijão no Paraná

terminou nesta última semana. Mesmo com

redução da produtividade, devido às condições

climáticas, o feijão colhido é de excelente

qualidade. As informações estão no Boletim de

Conjuntura Agropecuária , do Departamento de

Economia Rural (Deral), referente à semana de

17 a 23 de março. A primeira safra 2022/23

rendeu 193 mil toneladas de feijão cultivados em

115 mil hectares. agricultura.pr.gov.br
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