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MODELO DE CONCESSÃO DE NOVO ANEL
PREVÊ MAIS OBRAS E TARIFAS MENORES

Representantes do setor produtivo, governo, Ministério da
Infraestrutura e deputados discutiram, nesta segundafeira, o modelo de concessão do novo Anel de Integração
do Estado, que deve entrar em leilão até o final do ano.
Com 3.327 quilômetros de extensão – incremento de 834
quilômetros no atual traçado – e previsão de R$ 42 bilhões
em investimentos, a nova modelagem prevê mais obras,
1.700 quilômetros de duplicação e tarifas de 25% a 67%
menores. Os descontos podem ser maiores para os
usuários frequentes e em cobrança automática.
aen.pr.gov.br

CUSTO DE PRODUÇÃO DE SUÍNOS CRESCEU
47,28% DURANTE 2020; DE AVES, 38,93%
O custo de produção de suínos aumentou 47,28% no
acumulado de 2020, enquanto o de aves teve alta de
38,93%. De acordo com a Embrapa Suínos e Aves,
somente em alimentação, os suinocultores gastaram
42,05% a mais, enquanto os avicultores desembolsaram
33,02% a mais. suinoculturaindustrial.com.br

CORONAVÍRUS
CASOS NO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 528.624
INTERNADOS: 1.327
RECUPERADOS: 388.812
ÓBITOS: 9.510
Fonte: Informe Epidemiológico da Sesa
em 26 de janeiro de 2021.
Leia mais: www.saude.pr.gov.br

NA MÍDIA
FOLHA DE LONDRINA –
Reportagem fala da produção de
flores no Paraná e entrevista o
agrônomo do Deral Paulo Andrade.
bonde.com.br

CORREIO DO CIDADÃO – Jornal fala
sobre a produção de grãos na região
de Guarapuava e ouve o técnico do
Deral Dirlei Antonio Manfio.
correiodocidadao.com.br

GOVERNO FEDERAL CRIA SISTEMA PARA
MONITORAR NOVA FASE DO PLANO ABC

O governo federal publicou o Decreto 10.606, que
institui o Sistema Integrado de Informações do Plano
Setorial para Consolidação de uma Economia de Baixa
Emissão de Carbono na Agricultura (SIN-ABC). É parte
da revisão da nova fase do Plano ABC 2021/2030, com
vistas a incorporar novas tecnologias e orientações para
o avanço da agricultura de baixa emissão de carbono.
agricultura.gov.br

NOTICIAS AGRICOLAS – O
economista Marcelo Garrido fala sobre
o início da safra de soja no Estado.
noticiasagricolas.com.br

RELATÓRIO DE
DEPLANTIO
PLANTIOEECOLHEITA
COLHEITA
RELATÓRIO
Está disponível no site da Seab o
relatório semanal de plantio e
colheita, que mostra a situação das
lavouras de batata, feijão, milho e
soja. agricultura.pr.gov.br
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