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VARIEDADE DE MANDIOCA CRIADA PELO
IDR-PARANÁ AGRADA OS PRODUTORES

Uma variedade de mandioca, a IPR B36, desenvolvida
a partir de uma estreita relação de pesquisadores e
extensionistas do IDR-Paraná, está ganhando a
confiança dos produtores da região Noroeste do
Paraná. Lançada no mercado em 2019, ela tem o
manejo facilitado e é bem aceita pelas indústrias, a
variedade pode ter produtividade que chega ao
dobro da média estadual. idrparana.pr.gov.br

CORONAVÍRUS
NÚMEROS DO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 991.895
INTERNADOS: 2.409
RECUPERADOS: 703.376

ÓBITOS: 23.930
VACINADOS: 2.049.581
Informe Epidemiológico da Sesa em
12/05/2021. saude.pr.gov.br

NA MÍDIA

ARÁBIA SAUDITA COLOCA MAIS RESTRIÇÕES
PARA A IMPORTAÇÃO DE CARNE DE FRANGO
A Arábia Saudita quer reduzir de um ano para três
meses o prazo de validade da carne in natura

vendida ao país. Os sauditas comunicaram a medida
à Organização Mundial do Comércio em 6 de maio.
Ela será analisada pelos países potencialmente
afetados, caso do Brasil, até 5 de julho. Na semana
passada, os árabes alegaram contaminação por
salmonela e anunciaram suspensão a 11 frigoríficos
brasileiros, a partir do dia 23. avisite.com.br

ISTO É – Matéria sobre a safra no
Paraná tem entrevista dos
técnicos do Deral Edmar
Gervásio e Carlos Hugo Godinho.
istoedinheiro.com.br
FOLHA DE CIANORTE – Jornal
fala sobre reunião para discutir
planos para comunidades de
Jussara e cita a presença do
técnico agrícola do IDR-Paraná
Emanuel Sordi.
folhadecianorte.com.br

CONAB PREVÊ 271,7 MILHÕES DE TON DE GRÃOS; IBGE ESTIMA 264,5 MI
A produção de grãos na safra 20/21 deve atingir 271,70 milhões de toneladas, aumento
de 5,7%, em comparação com a safra 19/20 e redução de 0,8% em relação à previsão do
mês passado, segundo a Conab. O IBGE prevê volume de 264,5 milhões de toneladas,
crescimento de 4,1% sobre o ano anterior e recuo de 0,2% sobre a previsão de março.
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