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PARANÁ LIDEROU O ABATE DE FRANGO EM 2021
Em 2021, o Paraná foi o Estado que mais abateu
frangos reforçando a liderança no setor, com 33,6%
de participação, 20,2 pontos percentuais acima de
Santa Catarina. Também houve crescimento
expressivo no abate de suínos, Em carne bovina,
houve redução em todo o País e o Paraná seguiu a
tendência, com queda de 16,1%. O IBGE aponta que,
somadas as três carnes, o Paraná produziu 6,213
milhões de toneladas em 2021. agricultura.pr.gov.br

ADAPAR COMUNICA MUDANÇA EM ALÍQUOTAS DE
VALORES DE TAXAS DE FISCALIZAÇÃO E SERVIÇOS
A partir de quinta-feira (17), haverá atualização nas
alíquotas dos valores de taxas de fiscalização e
serviços prestados pela Adapar. Algumas atividades
foram reclassificadas, o que resultou, inclusive, na
redução de valores de taxas, isenções e até
cancelamentos, em especial em atividades
laboratoriais. agricultura.pr.gov.br

CORONAVÍRUS
NÚMEROS DO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 2.378.810
INTERNADOS: 87
RECUPERADOS: 2.004.619
ÓBITOS: 42.511
VACINAS APLICADAS: 22.514.323
Informe Epidemiológico da Sesa em
16/03 www.saude.pr.gov.br

NA MÍDIA
BONDE - Pedro Guglielmi, geógrafo
do Deral, falou sobre o impacto da
estiagem na safra de Londrina.
bonde.com.br

EM REUNIÃO, GOVERNADOR MANIFESTA INTENÇÃO
DE EXPORTAR CARNE SUÍNA PARA O JAPÃO
BROADCAST AGRO - Matéria sobre
O governador Carlos Massa Ratinho Junior recebeu
nesta quarta-feira (16) o embaixador do Japão no
Brasil, Teiji Hayashi, e confirmou o interesse do
Paraná em comercializar carne suína ao país asiático.
O Estado conquistou, em 2021, o selo de área livre de
febre aftosa sem vacinação, o que permite a abertura
de novos mercados. agricultura.pr.gov.br

a inauguração na Copacol em
Cafelândia cita o secretário Norberto
Ortigara. broadcast.com.br
RIC RURAL - O engenheiro
agrônomo do IDR-Paraná Renan
Barzan falou sobre os impactos da
estiagem na soja. youtube.com

INVEST PARANÁ ASSINA ACORDO DE COOPERAÇÃO PARA ATRAÇÃO DE
INVESTIMENTOS COM USO DE ENERGIA SOLAR

A Invest Paraná assinou na terça-feira (15) um acordo de cooperação com a Associação
Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar). O objetivo é atrair investimentos, gerar
empregos e renda, criar oportunidades para empreendedores do setor, além de ampliar
o acesso a este tipo de energia para consumidores residenciais, setores produtivos,
agronegócio e setor público. O Paraná é o 6º estado em potência instalada. aen.pr.gov.br
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