
CORONAVÍRUS

 NÚMEROS DO PARANÁ:

               CONFIRMADOS: 618.936

               INTERNADOS: 1.464

               RECUPERADOS: 454.179            

               ÓBITOS: 11.206

              VACINADOS: 286.837

Fonte: Informe Epidemiológico da Sesa
em 23/02/2021. saude.pr.gov.br

O PRESENTE – Reportagem destaca

o trabalho da Adapar na fiscalização

da dessecação da soja nas lavouras.

O fiscal agropecuário em Marechal

Cândido Rondon, Anderson Lemiska,  

foi entrevistado. opresente.com.br

NOVA SAFRA DE SOJA COMEÇA A SER
EXPORTADA PELO PORTO DE PARANAGUÁ

A Caixa Econômica Federal ampliou para R$ 12

bilhões o volume de crédito do Custeio Agro

Antecipado disponível para o primeiro semestre.

Desse montante, cerca de R$ 8 bilhões já foram

contratados para a safra que começa em meados de

2021. A expectativa é que, em abril, os outros R$ 4

bilhões estejam contratados. A CEF também vai abrir

21 agências especializadas em agronegócio. No

Paraná, serão duas: Campo Mourão e Guarapuava.

agenciabrasil.ebc.com.br 
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NA MÍDIA

BB TAMBÉM OFERECE ANTECIPAÇÃO DE R$ 16 BI
O Banco do Brasil também liberou R$ 16 bilhões

para a compra antecipada de insumos, por meio do

Custeio Antecipado da Safra 2020/21. Os recursos são

destinados a financiamento das lavouras de soja,

milho, algodão, café, arroz e cana-de-açúcar. A

antecipação visa possibilitar que o cliente escolha o

melhor momento de compra. No ano passado,

houve elevação de 19% nos custos de produção entre

a disponibilização dos recursos (fevereiro) e a

concentração do plantio (outubro). canalrural.com.br

RELATÓRIO SEMANAL DE
PLANTIO E COLHEITA
Está disponível no site da

Secretaria o relatório semanal do

plantio e colheita no Paraná, que

mostra as condições das lavouras

de batata, feijão, milho e soja. Na

próxima quinta-feira (25), serão

atualizados os dados de área e

produção. agricultura.pr.gov.br

CEF AMPLIA CRÉDITO AGRO E ANUNCIA DUAS
AGÊNCIAS ESPECIALIZADAS NO PARANÁ

Aos poucos, a safra de soja 20/21 chega ao Porto de

Paranaguá. O movimento de caminhões que

descarregam o produto nos terminais se intensifica e

deve chegar aos 2 mil veículos por dia, a partir da

primeira semana de março. A expectativa é receber

cerca de 2 milhões de toneladas no mês. Segundo o

Deral, a colheita no Paraná está em torno de 5% da

área plantada. A previsão, atualmente, é de produção

de uma safra de soja de cerca de 20,4 milhões de

toneladas. aen.pr.gov.br

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-02/informe_epidemiologico_19_02_2021.pdf
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