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COMITIVA DE PARANAENSES REFORÇA O
CONTATO COM INVESTIDORES EM DUBAI

A Expo Dubai 2020 tem proporcionado contatos
com vistas a expandir o comércio da agropecuária
paranaense. As rodadas de negócios colocaram em
pauta os setores de madeira, papel e celulose,
agronegócio e indústria de alimentos e bebidas.
Investidores estrangeiros tiveram, também, um
encontro com representantes das cooperativas
agroindustriais paranaenses, com participação do
secretário Norberto Ortigara. O nicho de mercado
muçulmano representado pelos alimentos com
certificação halal foi tema de conversas entre os
membros da comitiva paranaense e certificadores.
agricultura.pr.gov.br

EXPORTAÇÕES DE SOJA DO BR QUASE DOBRAM
ATÉ A 2ª SEMANA DO MÊS; MILHO TEM QUEDA

A média diária nacional das exportações de soja saltou
mais de 90% até a segunda semana de outubro, na
comparação com o mesmo mês de 2020, de 121,11 mil
toneladas/dia para 240,2 mil toneladas. Por outro lado,
as vendas externas de milho despencaram. A média
diária baixou de 250,19 mil toneladas em outubro de
2020 para 80,46 mil no acumulado deste mês, diz a
Secretaria de Comércio Exterior. forbes.com.br

LIVE SOBRE A CULTURA DA BANANA NO PR
ACONTECE NESTA QUINTA-FEIRA (14)

CORONAVÍRUS
NÚMEROS DO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 1.525.330
INTERNADOS: 487
RECUPERADOS: 1.438.632
ÓBITOS: 39.387
VACINAS APLICADAS: 14.161.255
Informe Epidemiológico da Sesa em
13/10/2021. saude.pr.gov.br

NA MÍDIA
AVICULTURA INDUSTRIAL - O

avanço no plantio de soja, devido às
chuvas, é comentado pelo
economista Marcelo Garrido.
aviculturaindustrial.com.br
O PRESENTE - O plantio de soja na

microrregião de Marechal Cândido
Rondon também foi abordada pelo
jornal de Cascavel, com entrevista do
técnico do Deral Paulo Oliva.
opresente.com.br

Uma transmissão ao vivo no Youtube do IDRJORNAL FLORIPA- A inovação a
Paraná debate, nesta quinta-feira (14), às 9 horas, a
partir da aproximação entre
importância social e econômica da banana no
indústrias do setor agro e startups é
estado. O evento contará com a participação do
assunto do jornal, que entrevista o
engenheiro agrônomo do IDR-Paraná Fernando de
Luciano Soler, agente de Ciência e
Oliveira e do engenheiro agrônomo do Deral Paulo
Tecnologia do IDR, Luciano Soler.
Andrade. A moderação será da engenheira
jornalfloripa.com.br
agrônoma Alini Machado.
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