
Porto de Paranaguá será maior exportador de carnes do Brasil   
 
A partir do próximo ano, o Porto de Paranaguá deve se tornar o principal exportador de carne 
bovina e de aves do Brasil. A informação é do superintendente do Ministério da Agricultura do 
Paraná, Daniel Gonçalves Filho, que visitou as instalações do Porto na sexta-feira (23).  
 
"O objetivo da integração entre Ministério da Agricultura e Governo do Paraná é, no futuro 
bem próximo, com a edificação do terminal de congelados que será feito aqui no Porto de 
Paranaguá, fazer com que o eixo da exportação da carne do Brasil, de bovinos e aves, passe 
para o Porto de Paranaguá em função das agilidades que serão oferecidas, tanto no aspecto 
aduaneiro como na competitividade, sobretudo se analisarmos o modal rodoferroviário em 
relação aos outros Estados do Brasil", afirmou Gonçalves Filho. 
 
"O Paraná é o maior produtor de frango do Brasil. Aqui são abatidos 100 milhões de aves por 
mês e 30% é para exportação. Nossa carne bovina também tem qualidades reconhecidas no 
mercador internacional. E o Porto de Paranaguá está se preparando para melhorar a infra-
estrutura já existente para darmos as condições necessárias aos produtores e exportadores 
paranaenses. O que o Paraná produz nosso Porto exporta", declarou o governador Roberto 
Requião. 
 
Para agilizar o processo aduaneiro no Porto, o superintendente do Ministério já anunciou a 
primeira medida: ele vai determinar que os fiscais federais do Ministério da agricultura 
mudem-se imediatamente ao novo prédio erguido pela Administração dos Portos de Paranaguá 
e Antonina (Appa) para abrigar os órgãos federais. 
 
O superintendente da Appa, Eduardo Requião, anunciou ainda que irá construir um prédio, ao 
lado do novo pátio de veículos do Porto, para abrigar a sede do Ministério da Agricultura no 
Porto. "Serão construídos entre 1.700 e 2.000 metros quadrados para agregar toda a equipe 
da Agricultura.  
 
Eu acredito que, com esta integração, o Porto avança. Esta parceria com a agricultura é 
importantíssima para nós porque, tendo o Ministério por perto, o Porto terá mais agilidade e, 
com agilidade, nós vamos atrair mais cargas para Paranaguá", afirmou Eduardo Requião. 
 
Segundo o superintendente da Appa, o Porto de Paranaguá construirá nos seus armazéns 
antigos o mais moderno espaço para cargas refrigeradas do Brasil. "Estamos levantando as 
necessidades e prioridades para este espaço e, tendo o apoio do Ministério da Agricultura, 
vamos tornar este terminal apto para exportação de carne, principalmente para a Europa, que 
é o mercado mais exigente", disse. 
 
Para Eduardo Requião, é fundamental oferecer total apoio aos avicultores paranaenses já que 
o Estado hoje é o maior produtor de frangos do Brasil. "Com o terminal e agregando o Paraná 
ao Mato Grosso do Sul, poderemos tornar viável este pólo de exportação de carne vermelha 
por Paranaguá.  
 
Alguns contatos já foram feitos pelo Daniel (superintendente do Ministério da Agricultura), 
outros estão sendo feitos e o Porto está se preparando para isso", disse Requião. 
 
O superintendente da Appa salientou ainda que o novo armazém frigorificado irá gerar mais 
empregos na cidade. Com o aumento da movimentação de carne de aves e bovina, a mão-de-
obra local será beneficiada, gerando mais riqueza para o município. 
 
Daniel Gonçalves Filho visitou o novo prédio que irá abrigar os órgãos federais que atuam em 
Paraná. O superintendente conheceu ainda a área onde será construída a sede do Ministério na 
área do Porto.  
 
Gonçalves Filho disse ter ficado impressionado com a infra-estrutura portuária e acredita que 
em pouco tempo será possível transformar o terminal paranaense no maior exportador de 
carnes do Brasil.  



 
"Estamos aqui no Porto há 16 anos e temos observado que o trabalho que o superintendente 
Eduardo Requião tem feito aqui é um trabalho ímpar no Brasil, de moralização de melhoria na 
infraestrutura. O Ministério da Agricultura não poderia deixar de estar aqui para dar sua 
colaboração para que a gente possa dar mais eficiência nas exportações brasileiras", afirmou. 
 
Disponível em: <http://www.revistaagrobrasil.com.br>. Acesso em 28 nov. 2007 
 


