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MERCADO DE PLANTAS E FLORES CRESCEU 5%
O mercado de plantas e flores teve faturamento, em
2020, pelo menos 5% superior ao ano anterior, revertendo
o cenário que se apresentava negativo em razão da
pandemia, de acordo com o Instituto Brasileiro de
Floricultura. Mas as vendas foram impulsionadas pelo
teletrabalho, serviço delivery e manutenção de mercados
abertos. A busca de equilíbrio emocional é a explicação
psicológica. Para este ano, a estimativa é de que o
crescimento atinja até 9%. revistafatorbrasil.com.br

CORONAVÍRUS
CASOS NO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 531.880
INTERNADOS: 1.379
RECUPERADOS: 392.463
ÓBITOS: 9.577
Fonte: Informe Epidemiológico da Sesa
em 28 de janeiro de 2021.
*Os dados de 28 de janeiro não foram
divulgados até as 18 horas.

NA MÍDIA
SETOR DE INSUMOS BIOLÓGICOS TENDE
A ULTRAPASSAR U$ 8 BILHÕES EM 2025

A Kynetec, especialista em pesquisa de mercado em
saúde animal e agricultura, projeta que o setor de
insumos biológicos ultrapasse 8 bilhões de dólares em
2025. De acordo com a consultoria, a tendência é de
demanda crescente no manejo integrado de pragas e
doenças (MIP). Além desse fator, há pressões regulatórias
sobre os produtos químicos sintéticos. Por isso, as
empresas investem fortemente nesta área, que conquista
cada vez mais os produtores. abrafrutas.org
EXCESSO DE CHUVAS FAZ SOJA GERMINAR E
PLANTAS ABORTAREM VAGENS NO PARANÁ
O clima está comprometendo parte da lavoura de soja do
Paraná, assim como em outros Estados. As chuvas
atrapalharam o plantio e, depois, foram bastante
irregulares, mas ainda assim serviram para que as lavouras
se desenvolvessem bem. Agora, na reta final da safra,
prestes a iniciar a colheita, as instabilidades retornaram
com regularidade e começam a trazer prejuízos para os
produtores. O produtor Laércio Dalla Vecchia, de
Mangueirinha, campeão de produtividade pelo Cesb, é
um dos que sofrem sérios problemas. canalrural.com.br

AGROMAIS – O chefe do Deral,
Salatiel Turra, falou sobre o programa
complementar paranaense de
subvenção ao prêmio do seguro rural.
youtubeagromais
FOLHA DE CIANORTE – Jornal
registra encontro do secretário
Norberto Ortigara com o prefeito de
Tapejara. folhadecianorte.com

AGROLINK – As consequências das
chuvas nas lavouras foi tema de
reportagem, com participação do
analista do Deral Edmar Gervásio.
agrolink.com.br
JORNAL DO DIA – Jornal falou sobre
a participação do secretário Norberto
Ortigara na videoconferência HUBs
Estratégicos de Comércio
Internacional, sobre o Porto de Las
Palmas. jornaldodia.com.br
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