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O BEMDITO - Site fala de convênio

entre a Seab e a prefeitura de

Umuarama para a distribuição de

calcário aos produtores rurais e cita

a presença do chefe do núcleo, José

Antônio de Andrade Duarte.

obemdito.com.br

BAND NEWS - Os analistas do Deral

Edmar Gervásio e Carlos Hugo

Godinho foram ouvidos em

reportagem sobre a estimativa da

safra de grãos.

bandnewsfmcuritiba.com.br, 

AGROMAIS - O mesmo tema foi

abordado pelo programa de

televisão, com participação de

Carlos Hugo Godinho. youtube.com

CORREIO DOS CAMPOS -   A
gerente regional do IDR-Paraná,

Luciane Curtes, falou sobre a

participação do Instituto no

programa Paraná Produtivo na

região dos Campos Gerais.

correiodoscampos.com.br
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ESTADO ORIENTA SOBRE MUDANÇAS EM
REGRAS PARA VENDA DE CARNE MOÍDA
A venda de carne moída por frigoríficos passou a ter

uma nova regulamentação a partir de 1º de

novembro. Os estabelecimentos terão até um ano

para se adaptar. Entre as regras atualizadas, a carne

moída deverá ser embalada imediatamente após a

moagem nas indústrias e nos frigoríficos, devendo

cada pacote ter peso máximo de 1 quilo. A matéria-

prima para fabricação também deve ser submetida

a processamento prévio de resfriamento ou

congelamento. Outro ponto importante é que a

porcentagem máxima de gordura do produto

deverá estar no painel principal. aen.pr.gov.br

VALOR BRUTO DA PRODUÇÃO DO PARANÁ
CRESCEU 5% AO ANO ENTRE 2012 E 2021
O crescimento médio do VBP do Paraná, entre 2012

e 2021, foi de 5% ao ano. Em 2021, o valor alcançou

R$ 180,6 bilhões. A análise está no documento Valor

Bruto da Produção 2021, publicado nesta quinta-

feira pelo Deral. O resultado do ano passado, em

termos nominais, foi 41% superior ao montante de

2020, que tinha sido, até então, o maior já

registrado. Também foram publicados infográficos

sobre a distribuição espacial dos produtos e o

Diagnóstico Agropecuário Paranaense, com análise

das principais culturas. agricultura.pr.gov.br

PR APROVA PLANO DE LOGÍSTICA REVERSA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS
O Governo do Paraná, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do

Turismo (Sedest), analisou e aprovou o Plano de Logística Reversa de medicamentos de

uso veterinário. É o primeiro aprovado no Brasil neste segmento. Ele foi elaborado pela

BHS Comércio de Produtos e Serviços para Saúde, gestora e operadora logística do

transporte desse material. O relatório foi apresentado nesta semana, durante uma live

no Fórum Logística Reversa de Medicamentos de Uso Veterinário, evento que teve

como objetivo divulgar experiências relacionadas ao tema. aen.pr.gov.br
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