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QUALIDADE E RIGOR SANITÁRIO FAZEM DO
PR LÍDER EM EXPORTAÇÃO DE CARNE HALAL
O Paraná é o maior exportador de proteína halal do
Brasil, considerando o embarque conjunto de
derivados de aves e bovinos. A carne halal segue o
método produtivo de acordo com as crenças do
consumidor muçulmano. Apenas para o mundo
árabe, conjunto de 22 países de maioria árabe no
Oriente Médio e Norte da África, o estado exportou
US$ 618,172 milhões em carne bovina e frango halal
de janeiro a setembro de 2021. agricultura.pr.gov.br

IDR-PARANÁ ESTIMULA FORMA SUSTENTÁVEL
PARA PRODUÇÃO DE HORTALIÇAS NO OESTE

O Sistema de Plantio Direto de Hortaliças é uma das
práticas levadas aos produtores pelo IDR-Paraná,
como parte da missão de difundir tecnologias
sustentáveis para a produção agrícola. Na região de
Cascavel, um dia de campo mostrou aos olericultores
as vantagens e soluções para problemas surgidos na
implementação do sistema. idrparana.pr.gov.br

CORONAVÍRUS
NÚMEROS DO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 1.526.326
INTERNADOS: 484
RECUPERADOS: 1.440.528
ÓBITOS: 39.438
VACINAS APLICADAS: 14.231.154
Informe Epidemiológico da Sesa em
14/10/2021. saude.pr.gov.br

NA MÍDIA
SISTEMA FAEP - Site fala de

pesquisa sobre prejuízos causados
pela erosão hídrica no Paraná e
entrevista o pesquisador do IDRParaná Tiago Telles.
MAPA ESTIMA VBP NACIONAL EM R$ 1,103 TRILHÃO
sistemafaep.org.br
O Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP)

brasileiro de 2021, estimado com base em dados de
setembro, atingiu R$ 1,103 trilhão, segundo o Mapa.
O número representa crescimento de 10% em
relação ao valor de 2020, que foi de R$ 1,0 trilhão. O
valor das lavouras cresceu 12%, e a pecuária, 6,1%. O
estudo é feito a partir da produção e preços pagos
aos produtores de 26 produtos. agricultura.gov.br

PORTAL A REDE - Site destaca

encontro entre a prefeita de Imbaú
e o secretário Norberto Ortigara em
Dubai para discutir um projeto de
melhorias em estradas rurais no
município. d.arede.info

VOLUME DE CARGAS POR FERROVIA AUMENTA 25% NOS PORTOS PARANAENSES
O volume de transporte ferroviário nos terminais portuários paranaenses cresceu 25,19%
entre janeiro e setembro, comparado com o mesmo período de 2020. Foram mais de
8,7 milhões de toneladas - 19,7% do total movimentado pelos portos. Soja, farelo, açúcar
e fertilizantes lideram. Os caminhões responderam por 77,9% do movimento, com
queda de 4,9 pontos porcentuais. O duto de petróleo completa, com 2,4%. aen.pr.gov.br
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