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PARANÁ VAI APRIMORAR PROJETO QUE CRIA
REGRAS PARA APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS
A Assembleia Legislativa vai criar grupo de trabalho
com o objetivo de aprimorar um projeto de lei que
regulamenta o uso e aplicação de agrotóxicos nas
lavouras paranaenses. O objetivo é reduzir ou
eliminar a deriva, que tem prejudicado culturas
sensíveis e agrupamentos de animais. A decisão foi
tomada nesta quinta-feira (18), durante audiência
pública, com participação do secretário Norberto
Ortigara, do diretor de Extensão Rural do IDRParaná, Nelson Harger, e do diretor de Defesa
Agropecuária da Adapar, Manoel Luiz de Azevedo.
assembleia.pr.leg.br

AURORA ELEVA EM 20% CAPACIDADE DE ABATE
DE AVES COM A AQUISIÇÃO DE NOVA UNIDADE

A Cooperativa Central Aurora Alimentos anunciou a
conclusão da aquisição da estrutura de produção de
aves do Grupo Agrodanieli, sediada em Tapejara (RS).
O negócio inclui a incorporação de um frigorífico
para abate de 155 mil cabeças por dia e outro que
pode abater 50 mil aves ao dia, o que eleva a
capacidade da cooperativa em 20%. Também entrou
na negociação a aquisição de uma estrutura de
armazenagem de grãos com capacidade de 110.000
toneladas. O valor da operação não foi divulgado.
moneytimes.com.br

CORONAVÍRUS
NÚMEROS DO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 776.410
INTERNADOS: 2.616
RECUPERADOS: 555.264

ÓBITOS: 14.278
VACINADOS: 535.424
Informe Epidemiológico da Sesa em
18/03/2021. saude.pr.gov.br

NA MÍDIA
CANAL RURAL – Em reportagem,

site trata da questão da deriva de
agrotóxicos e o impacto na
sericicultura, com entrevista do
fiscal da Adapar João Miguel Toledo
Tosato. canalrural.com.br
CBN - O chefe do Deral, Salatiel

Turra, falou à emissora sobre a
projeção de crescimento do
mercado de suínos cbncuritiba.com

RS REGISTRA MAIOR NÚMERO DE CASOS DE FERRUGEM ASIÁTICA EM 10 ANOS
O Brasil já registra 347 casos de ferrugem asiática na soja nesta safra 2020/2021. Além de
ter superado com sobras o total apurado em 2020, os números atuais mostram que o
Rio Grande do Sul já tem mais casos registrados atualmente do que nos últimos 10 anos.
O estado é o que mais confirmou casos da doença em 2020/2021 no país. Os dados são
do Consórcio Antiferrugem. Desde a safra 2017/2018, a quantidade de casos de ferrugem
vinha caindo no Brasil. canalrural.com.br
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