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FOLHA EXTRA -  O chefe do

núcleo regional de Jacarezinho,

Fernando Emmanuel, falou

sobre  andamento da colheita

da soja na região.

folhaextra.com

REDE HUMAITÁ - Reportagem

sobre possibilidade de recorde

na produção de soja tem

participação de Ivano Carniel,

do Deral em Pato Branco. 

 youtube.com

TNONLINE - Jornal cita visita

dos técnicos do Deagro Mauro

Wosniacki e José Tarcio de

Campos a Faxinal, para

acompanhar o andamento de

obras com pedras irregulares.

Eles foram recebidos pela chefe

do núcleo regional da Seab de

Ivaiporã, Vitória Holzmann.

tnonline.uol.com.br

REUTERS - O agrônomo do

Deral Carlos Hugo Godinho

falou à agência de notícias

sobre o plantio de milho no

Paraná. novacana.com

 

  

BOLETIM INFORMATIVO DA
ASSESSORIA DE IMPRENSA 

16 DE MARÇO DE 2023 | EDIÇÃO 643

Newsletter da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento 

NA MÍDIA

 

A colheita da soja e do milho, dois dos principais

produtos da safra de verão paranaense, está

praticamente em 50% das respectivas áreas. No

caso do feijão, já se conseguiu chegar em 97%,

apesar das chuvas que atrapalham o trabalho. A

análise faz parte do Boletim de Conjuntura

Agropecuária, do Deral, referente à semana de

10 a 16 de março. agricultura.pr.gov.br

PRODUTORES JÁ COLHERAM METADE DA
ÁREA DE SOJA E MILHO DA SAFRA DO PR

COPEL REGISTRA ADESÃO DE 53 EMPRESAS NA
CHAMADA PÚBLICA PARA HIDROGÊNIO VERDE
A Copel teve 71 propostas cadastradas na
chamada pública para projetos de Pesquisa e
Desenvolvimento (P&D) de tecnologias para
produção de hidrogênio de baixo carbono
oriundo de biomassa, biocombustíveis e outros
resíduos orgânicos. São projetos de 53 empresas
e instituições de pesquisa de 17 estados
brasileiros. Uma comissão interna irá analisar
todas as propostas ao longo das próximas
semanas e o resultado da seleção deverá ser
divulgado até o final de maio. aen.pr.gov.br

O Paraná atingiu em 2022 o maior volume de

produção de carne de frango da história. Foram mais

de 2 bilhões de aves produzidas no Estado, mais de

um terço da produção nacional no último ano, de

pouco mais de 6 bilhões de unidades. No Paraná, o

crescimento da avicultura é constante e se mostra

sustentável desde o início da série histórica do IBGE,

que começou a medir os níveis de produção a partir

de 1997. agricultura.pr.gov.br

MELHOR MARCA DA HISTÓRIA: PR RESPONDE
POR UM TERÇO DA PRODUÇÃO DE FRANGOS
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