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CORONAVÍRUS
CASOS NO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 424.541

INTERNADOS: 1.531

RECUPERADOS: 312.198

ÓBITOS: 8.092

Fonte: Informe Epidemiológico da Sesa em 5 de janeiro de 2021. Leia mais: www.saude.pr.gov.br

PARANÁ É DESTAQUE NACIONAL NA PRODUÇÃO DE FITOTERÁPICOS

O Paraná tem tradição na produção de fitoterápicos no Brasil. O Estado possui 6 mil
hectares ocupados com espécies medicinais, condimentares e aromáticas, que rendem
produção anual média de 18,6 mil toneladas e receita de R$ 88,5 milhões. O plantio é
opção para a agricultura familiar, em razão da alta rentabilidade Segundo o Deral, 154
municípios paranaenses estão envolvidos na produção, com destaque para a camomila,
que tem 1.853 hectares em 14 municípios. agricultura.pr.gov.br

PARANAGUÁ É QUARTA MELHOR CIDADE DO PAÍS
PARA SE INVESTIR NA AGROPECUÁRIA
Uma pesquisa realizada anualmente pela consultoria

RELATÓRIO SEMANAL DE
PLANTIO E COLHEITA
O Deral publicou nesta

Urban Systems para a revista Exame apontou as 100

terça-feira (05) mais um

melhores cidades brasileiras para se investir na

relatório semanal do plantio

agropecuária. Foram levados em conta oito critérios. O

e colheita no Paraná, que

Paraná aparece em terceiro lugar, com 14 cidades

mostra a situação das

elencadas, atrás de São Paulo e Minas Gerais. O primeiro

lavouras de batata, feijão,

lugar ficou com Juazeiro (BA). No Paraná, o destaque é

milho e soja.

Paranaguá, que está na quarta colocação. agrolink.com.br

agricultura.pr.gov.br

Instagram:@seabparana Facebook.com/seabpr Contato: imprensa@seab.pr.gov.br

VENDAS DE CARNE SUÍNA BATEM RECORDE

NA MÍDIA
AGROLINK – O secretário estadual

da Agricultura e do Abastecimento,
Norberto Ortigara, destacou “apetite
chinês”. agrolink.com.br

OCUPAÇÃO NO AGRONEGÓCIO
MOSTRA CRESCIMENTO

O resultado consolidado das exportações brasileiras de
carne suína e de carne de frango confirmam as

A população ocupada no agronegócio
no terceiro trimestre de 2020 cresceu
1,3% em comparação com o trimestre

previsões feitas pela Associação Brasileira de Proteína

anterior (o equivalente a um aumento

Animal (ABPA) para 2020. As vendas internacionais de

de aproximadamente 217 mil

carne suína totalizaram 1,021 milhão de toneladas,

trabalhadores), totalizando 16,94

36,1% superior ao registrado em 2019. Em carne de

milhões de pessoas, mostrando

frango, as vendas alcançaram 4,230 milhões de
toneladas, superando em 0,4% o total embarcado em
2019. noticiasagricolas.com.br

recuperação no setor. De acordo com
pesquisas do Cepea/Esalq/USP, na
mesma base de comparação, o

BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA TEM SALDO
DE US$ 50,99 BILHÕES PARA AS EXPORTAÇÕES

número de ocupados no Brasil foi em

A queda das importações em ritmo maior que o

1,06%, ou cerca de 883 mil pessoas. A

recuo das exportações fez a balança comercial

participação do agronegócio no

encerrar 2020 com superavit maior do que em 2019.

mercado de trabalho brasileiro

No ano passado, o Brasil exportou US$ 50,9995
bilhões a mais do que importou, com alta de 6,2%
em relação a 2019. Foi a primeira elevação após o
recorde de 2017, com US$ 66,989 bilhões de
superavit. agenciabrasil.ebc.com.br

PROJEÇÃO DE US$ 53 BILHÕES PARA 2021

O Brasil deve encerrar 2021 exportando US$ 53 bilhões
a mais do que importando, de acordo com a
Secretaria de Comércio Exterior, do Ministério da
Economia. A previsão é que as exportações cheguem
a US$ 221,1 bilhões, o que representa crescimento de

sentido contrário, com diminuição de

alcançou 20,55% no terceiro trimestre
de 2020. Istoedinheiro.com.br

2020 FOI DOS PIORES PARA
EXPORTAÇÃO ARGENTINA
O setor agroexportador da

Argentina movimentou US$ 20,2
bilhões em 2020, um dos menores
valores na última década. O
movimento somente não foi pior,
em razão de dezembro ter entrado
quase US$ 1,7 bilhão, valor 4,77%
superior ao mês anterior, mesmo

5,3% em relação a 2020. As importações devem

com o conflito sindical que

encerrar o ano com US$ 168,1 bilhões, alta de 5,8%. A

paralisou os portos por 21 dias. Os

estimativa trimestral é um pouco abaixo do esperado

números também ficaram 0,44%

pelas instituições financeiras, que estava em US$ 55,1

abaixo da média dos últimos 17

bilhões. agenciabrasil.ebc.com.br

anos. infocampo.com.ar
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