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GERAÇÃO DE EMPREGOS NO AGRO TEM
O MELHOR DESEMPENHO EM DEZ ANOS

O agro teve em 2020 o melhor resultado na geração de
empregos no setor em 10 anos, apesar da pandemia e
dos resultados abaixo do esperado na criação de novos
postos de trabalho. É o que mostra o Comunicado
Técnico da Confederação da Agricultura e Pecuária do
Brasil, que analisou os dados do ano passado do Caged,
divulgados pelo Ministério da Economia. Os dados
mostram que o setor abriu 61.637 mil vagas de trabalho
de janeiro a dezembro, o melhor desempenho desde
2011, quando o saldo de geração de empregos formais
foi de 85.585 mil vagas. cnabrasil.org.br

CRISE DE CONTÊINERES AFETA COMÉRCIO DE ALIMENTOS
O mundo vive uma disputa por contêineres para
transportar alimentos. Alguns países já registraram a
falta, como Tailândia, que não pode embarcar arroz;
Canadá, que acumula ervilhas e a Índia, que não
consegue exportar açúcar. Enquanto isso, há navios
levando contêineres vazios para que a China, que paga
bem pelas caixas e recuperou primeiramente sua
economia, possa embarcar produtos para venda.
moneytimes.com.br

CORONAVÍRUS
CASOS NO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 554.577
INTERNADOS: 1.330
RECUPERADOS: 411.803
ÓBITOS: 10.111
Fonte: Informe Epidemiológico da Sesa
em 03 de fevereiro de 2021.
Leia mais: www.saude.pr.gov.br

NA MÍDIA
GAZETA DO POVO – Reportagem fala
da expectativa dos sojicultores em
relação à produção e à ameaça das
chuvas, com entrevista do economista
do Deral Marcelo Garrido.
gazetadopovo.com.br
NOTÍCIAS AGRÍCOLAS – O gestor do
projeto de grãos do IDR-Paraná,
Edivan José Possamai, fala sobre os
efeitos das chuvas nas doenças das
lavouras. noticiasagricolas.com.br

GOVERNO REVOGA O PONTO
FACULTATIVO DE CARNAVAL
SETOR DE TRIGO SE MOVIMENTA PARA SAFRA DE INVERNO
Empresas produtoras de sementes de trigo já
relatam demanda pelo produto, segundo informações
da Apasem divulgadas pela Embrapa. Normalmente, a
procura começaria em março. No Paraná, maior
produtor de trigo, agricultores aguardam a colheita da
soja para decidir se investem no trigo ou optam pelo
plantio tardio do milho safrinha. Na última safra, a área
de trigo cresceu 14,8% no Brasil e a produtividade foi
5,4%maior. embrapa.br

O Governo do Paraná publicou o
Decreto 6766, em que revoga o ponto
facultativo no Executivo Estadual
durante o Carnaval. Desta forma, os
expedientes nos dias 15, 16 e 17 de
fevereiro serão normais. Pelo mesmo
documento ficam suspensas todas as
festas e eventos carnavalescos,
públicas ou privadas, no território
paranaense. aen.pr.gov.br
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