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ADAPAR ORIENTA SOBRE A PROIBIÇÃO DE
AGROTÓXICOS COM PARAQUAT PELA ANVISA
A Agência de Defesa Agropecuária do Paraná

CORONAVÍRUS
CASOS NO PARANÁ:

(Adapar) está intensificando as orientações a
produtores rurais e comerciantes sobre a proibição do
uso e comercialização de agrotóxicos com o
ingrediente Paraquat. A proibição, determinada pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa),
passa a valer a partir do dia 22 (RDC nº177 e da RDC
nº190, de 2017). Para garantir o cumprimento das
resoluções da Anvisa no Paraná, a Adapar, que já vem
orientando os produtores e comerciantes sobre as
restrições e proibição desse ingrediente ativo desde

CONFIRMADOS: 158.117
INTERNADOS: 1.058
RECUPERADOS: 112.975
ÓBITOS: 3.975
Fonte: Informe Epidemiológico da
Sesa em 17 de setembro.

2017, reforçou as recomendações. agricultura.pr.gov.br Leia mais: www.saude.pr.gov.br
SEAB PROMOVE DEBATE SOBRE
A INFLUÊNCIA DO LA NIÑA NA
SAFRA 2020/21
A Seab e a Sedest promovem,
com apoio do Sistema
Feap/Senar, a live "A influência

DESCOMPLICA RURAL AUXILIA EM PROJETO DE
PISCICULTURA NO LITORAL DO ESTADO
O programa Descomplica Rural, do governo do
Estado em parceria com outras entidades,
possibilitou que o empreendedor Valdo José Cavallet,
de Paranaguá, conseguisse a licença ambiental para
desenvolver um projeto de piscicultura, parado há
cerca de quatro anos. Além da implantação de três
tanques, com estimativa de produzir até 1,5 tonelada
de peixes e camarão, o local será usado para aulas
práticas da UFPR. sistemafaep.org.br

do La Niña na safra 2020/21",
nesta sexta-feira (18) às 10
horas. Participam os secretários
estaduais Norberto Ortigara e
Márcio Nunes; o coordenador
do Projeto Grãos do IDRParaná, Edivan Possamai; o
presidente da Faep, Ágide
Meneguette; e o coordenador
de Operação do Simepar,
Marco Jusevicius. A
transmissão será pelo Youtube,
Facebook e aplicativo da Faep.

Instagram:@seabparana Facebook.com/seabpr Contato: imprensa@seab.pr.gov.br

FOME AUMENTA 43,7% EM CINCO ANOS E
SEGURANÇA ALIMENTAR PIORA

Em cinco anos, o número de pessoas que passam
fome diariamente aumentou em 43,7% no Brasil e
mais de um terço dos brasileiros teve dificuldades
em garantir alimento entre os anos de 2017 e 2018.
Este é o pior índice registrado até agora pela
Pesquisa de Orçamento Familiar (POF), apresentada
nesta quinta-feira pelo IBGE. br.reuters.com

VALOR DE MERCADO DE 44% DAS START UPS
DO AGRONEGÓCIO CRESCEU NA PANDEMIA

Mapeamento inédito sobre o impacto da covid-19
nas startups do agro mostra que 44% das agtechs
aumentaram seu valor de mercado em meio à
pandemia e que a maioria lançou novos produtos e
serviços (55,8%) e manteve ou elevou suas receitas
(65,4%). O levantamento é do AgTech Garage, hub
de inovação sediado em Piracicaba (SP), que
ouviu 104 empresas do setor entre os dias 3 e 19 de
agosto. revistagloborural.globo.com

NA MÍDIA
TRIBUNA DO PARANÁ – Matéria

sobre pacote de sementes
desconhecidas enviado da China
registra análise do gerente de
Sanidade Vegetal da Adapar,
Renato Rezende Young Blood.
tribunapr.com.br
BANDA B - O gerente de

Sanidade Vegetal falou sobre o
mesmo tema para a Banda B.
bandab.com.br
FAEP - Reportagem sobre a

criação de um grupo de trabalho
para combater a brucelose e a
tuberculose em animais
entrevista o diretor-presidente da
Adapar, Otamir Martins, e o
gerente de Saúde Animal, Rafael
Dias. sistemafaep.org.br

BALANÇA: SUPERÁVIT NA
SEGUNDA SEMANA DE SETEMBRO
FOI DE US$ 1,727 BILHÃO
A balança comercial brasileira

registrou superávit comercial de
US$ 1,727 bilhão na segunda

ZONEAMENTO DE MILHO E FEIJÃO ESTÁ DEFINIDO

Foram publicadas no Diário Oficial da União, nesta
quarta-feira (16), as Portarias de 260 a 287 com o

semana de setembro (de 07 a 13).
De acordo com dados divulgados

nesta semana pela Secretaria de
Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc). No Comércio Exterior do Ministério da
caso do Paraná, refere-se ao milho consorciado
Economia, o valor foi alcançado

com braquiária de 2.ª safra e para o cultivo do

com exportações de US$ 4,146

feijão de 2.ª safra. O Zarc indica o período de

bilhões e importações de US$ 2,419

menor risco para o plantio. agricultura.gov.br

ilhões.portaldoagronegocio.com.br
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