
CORONAVÍRUS

 CASOS NO PARANÁ:

               CONFIRMADOS: 511.460

               INTERNADOS: 1.332

               RECUPERADOS: 376.136             

               ÓBITOS: 9.171

Fonte: Informe Epidemiológico da Sesa
em 21 de janeiro de 2021. 

Leia mais: www.saude.pr.gov.br
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NA MÍDIA

CBN CURITIBA – O secretário
Norberto Ortigara conversou sobre
as perspectivas do setor
agropecuário para 2021, destacando
o desafio de recuperar o atraso no
plantio e a expectativa da
declaração de Estado livre de febre
aftosa sem vacinação.

cbncuritiba.com

CONAB ESTIMA REDUÇÃO DE ATÉ 30,5%
NA PRODUÇÃO DE CAFÉ NA SAFRA 2021 

 

O 1º Levantamento da Safra 2021 de café (veja o Boletim
e as estimativas), divulgado pela Conab nesta quinta-

feira (21), estima produção total, somados conilon e
arábica, entre 43,8 milhões e 49,5 milhões de sacas,
indicando redução entre 30,5% e 21,4%, em comparação
ao resultado apresentado na safra passada. A área de
produção indicada é de 1,76 milhão de hectares, com
uma redução de 6,8% frente a 2020. O Paraná pode ter
produção variando entre 906 mil e 943 mil sacas, e
redução na área de 38 mil para 36,1 mil hectares.
Bienalidade negativa e problemas climáticos justificam a
redução total. agenciabrasil.ebc.com.br

A produção de soja do Brasil na safra 2020/21 deve alcançar
133 milhões de toneladas, estimou a consultoria IHS Markit, ao
elevar em 500 mil toneladas sua projeção. Com exceção de
Mato Grosso, que deu a largada no plantio em meio à seca,

Estados como Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais,
e até São Paulo estão com lavouras cujo desenvolvimento tem
apresentado bons resultados. bbmet.com.br

COPOM MANTÉM TAXA SELIC EM 2%
O Comitê de Política Monetária
(Copom), após dois dias de reuniões,
manteve a taxa Selic em 2% ao ano, o
menor nível da história. A nova reunião
será em 45 dias. A taxa básica de juros
é o principal instrumento para
controle da inflação. O objetivo é
manter dentro da meta de 3,75%

estabelecida pelo Conselho Monetário
Nacional, com tolerância de 1,5 ponto
porcentual. agenciabrasil.ebc.com.br

O PIB do agronegócio brasileiro cresceu 16,81% de janeiro
a outubro de 2020. A alta foi em todos os segmentos:
4,12% para os insumos, 40,08% para o primário, 4,47%

para a agroindústria e 14,74% para os agrosserviços. O
boletim com o estudo do Cepea/Esalq/USP, em parceria
com a CNA, aponta alta lenta em abril e maio, com
aceleração posterior. agroemdia.com.br

SOJA PODE CHEGAR A 133 MILHÕES DE TON

EM 10 MESES, PIB DO AGRO EXPANDIU 16,81%
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