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CORONAVÍRUS
CASOS NO PARANÁ:

ADAPAR MONITORA CASO DAS SEMENTES
CLANDESTINAS RECEBIDAS NO PARANÁ

A Adapar está monitorando os casos de recebimento
de pacotes de sementes no Estado originários de

CONFIRMADOS: 185.746 países asiáticos. Desde setembro, os fiscais coletaram
INTERNADOS: 858
RECUPERADOS: 138.897
ÓBITOS: 4.659

34 pacotes de sementes, sendo que a maioria foi
recebida pelos destinatários sem que houvesse
nenhum tipo de solicitação. Também foram
registrados dois casos de pessoas que plantaram as
sementes, em Maringá e Londrina. Quando isso
ocorre, os fiscais vão ao local e coletam todas as

Fonte: Informe Epidemiológico
plantas, incluindo raízes, substrato e amostra do solo.
da Sesa em 7 de outubro de 2020. O material é encaminhado ao Centro de Diagnóstico
Leia mais: www.saude.pr.gov.br

Marcos Enrietti. agricultura.pr.gov.br

ANVISA AUTORIZA USO DE
PARAQUAT EM ESTOQUE
A diretoria colegiada da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) autorizou, em reunião
realizada na manhã desta
quarta-feira, o uso dos estoques
do agrotóxico paraquat na safra
2020/21. O pesticida está
proibido no Brasil desde 22 de

CEASAS DE LONDRINA E MARINGÁ FUNCIONAM
COM HORÁRIO ESPECIAL NA SEGUNDA-FEIRA

setembro. A decisão pelo uso do

As unidades da Ceasa de Londrina e Maringá estarão

produto que já tinha sido

abertas, com horário especial, na próxima segunda-feira,

comprado atende pedido das

dia 12 de outubro, feriado nacional do Dia da Padroeira.

associações de produtores e do

As Ceasas de Curitiba, Cascavel e Foz do Iguaçu fecharão

Ministério da Agricultura. A

nessa data. A Ceasa de Londrina terá horário especial no

Anvisa deve publicar no Diário

dia 12, com o mercado atacadista atendendo das 3 horas

Oficial a normatização de sua

da madrugada até as 9 horas da manhã. A Ceasa de

decisão. canalrural.com.br

Maringá abrirá das 5h30 às 10 horas. ceasa.pr.gov.br
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PARLAMENTO EUROPEU É CONTRA ACORDO
COMERCIAL COM O MERCOSUL

O Parlamento Europeu advertiu nesta quarta-feira
que não ratificará o acordo comercial entre a União
Europeia e o Mercosul “no seu estado atual”. O
motivo apresentado é a política ambiental do
governo brasileiro, que já levou diversos países do
bloco a rejeitar a aprovação. A orientação sobre esse
posicionamento foi aprovada por 345 votos a favor,
295 contra e 56 abstenções. agroemdia.com.br

NA MÍDIA
A REDE - Reportagem sobre o

Susaf-PR destaca parceria do
Sebrae no processo e entrevista a
gerente do Serviço de Inspeção de
Produtos de Origem Animal da
Adapar, Mariza Koloda Henning.
arede.info
CBN CURITIBA - Emissora

entrevistou o gerente de Sanidade
Vegetal da Adapar, Renato
Rezende Young Blood, sobre as
sementes clandestinas recebidas
no Estado. cbncuritiba.com
AURORA DEVE ASSUMIR EM
DEFINITIVO ABATEDOURO DE XAXIM
A Aurora Alimentos, central de
cooperativas catarinense, está perto
de assumir a propriedade definitiva

IPEA DIVULGA PUBLICAÇÃO EM QUE ANALISA O
QUE ACONTECE COM O PREÇO DO ARROZ

do abatedouro de aves de Xaxim,

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)

leilão realizado na segunda-feira, a

divulgou na terça-feira o estudo O que está

cooperativa propôs R$ 173,8

acontecendo com o preço do arroz no Brasil?

milhões para adquirir a unidade,

mostrando diversos aspectos que influenciaram a

que pertence à massa falida da

alta. O trabalho é um complemento ao

Chapecó e que já é operada pela

levantamento do IBGE, que apontou aumento de

Aurora por contrato de

7.77% na alimentação no domicílio no Índice de

arrendamento. Apenas a Aurora

Preço ao Consumidor Amplo (IPCA). ipea.gov.br

apresentou proposta. avisite.com.br

no oeste de Santa Catarina. Em

INSEGURANÇA ALIMENTAR ATINGE 270 MILHÕES NO PIOR CENÁRIO MUNDIAL

Representantes do Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas afirmaram que a
pandemia da covid-19 fez dobrar o número de pessoas com insegurança alimentar
aguda. O total saltou de 135 milhões de pessoas em 2019 para 270 milhões agora,
descortinando o pior cenário ao superar o pico anterior no pós guerra do Iraque.
Segundo o organismo, apesar das colheitas abundantes e amplo suprimento, as
interrupções no comércio, processamento e transporte foram cruciais. broadcast.com.br
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