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MINISTÉRIO DETERMINA SUSPENSÃO DE
PRODUÇÃO DE CARNE BOVINA À CHINA

CORONAVÍRUS

O Ministério da Agricultura, Pecuária e
NÚMEROS DO PARANÁ:
Abastecimento determinou que frigoríficos que
CONFIRMADOS: 1.533.615
exportam carne bovina para a China suspendam a
produção específica para o país asiático e autorizou
INTERNADOS: 435
armazenamento em contêineres, por 60 dias, da já
produzida. O Brasil tinha decidido pela suspensão
RECUPERADOS: 1.453.609
temporária, que costuma não ultrapassar 15 dias,
ÓBITOS: 39.786
quando foram observados dois casos do mal da vaca
louca em Mato Grosso e Minas Gerais. Mas, 47 dias
VACINAS APLICADAS: 14.535.796
depois, o país asiático se nega a retomar a
importação. A ministra planeja viajar para a China, a Informe Epidemiológico da Sesa em
20/10/2021. saude.pr.gov.br
fim de negociar o retorno. canalrural.com.br

IDR-PARANÁ INSTALA CONSELHO CONSULTIVO

O IDR-Paraná deu posse aos membros do Conselho
Consultivo Estadual nesta quarta-feira. O órgão tem
o intuito de aproximar a sociedade e o Instituto para
definir estratégias e fazer com que os serviços
alcancem o público de maneira mais eficiente. Antes
da criação do Conselho Estadual houve articulação
pelo Estado com a discussão, por parte dos
conselhos mesorregionais, sobre as prioridades de
cada uma das localidades. idrparana.pr.gov.br

PARANÁ E ISRAEL DISCUTEM COOPERAÇÃO
PARA DESENVOLVER A AGROECOLOGIA

O Paraná e o Estado de Israel assinaram, nesta
quarta-feira, protocolo de intenções para incentivar a
troca de experiências e tecnologias em agroecologia.
As ações serão realizadas no Complexo Newton
Freire Maia, em Pinhais. A medida integra as
iniciativas do projeto Escola Agrícola 4.0, que será
implantado na propriedade e funcionará como um
laboratório de práticas a serem replicadas nos outros
colégios agrícolas do Paraná. aen.pr.gov.br

NA MÍDIA
REVISTA NEWS - Matéria anuncia

evento de conservação do solo, a ser
realizado em novembro, e cita
como palestrante os pesquisadores
do IDR-Paraná Graziela Barbosa e
Arnaldo Colozzi. revistanews.com.br
GAZETA DE TOLEDO - Jornal fala

sobre os municípios que atingiram
R$ 1 bilhão de VBP e coloca
avaliação da técnica do Deral Larissa
Nahirny. gazetadetoledo.com.br
CORREIO DO LITORAL - Jornal fala

de reunião para tratar de estradas
rurais e cita a presença do
representante da Seab, Antônio
Carlos de Oliveira, e do IDR-Paraná,
Adriano Machado e Carlos Henrique
Andrade. correiodolitoral.com.br
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