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BOLETIM AGROPECUÁRIO RETRATA ATRASO
NAS LAVOURAS POR CAUSA DAS CHUVAS
Dois dos principais grãos produzidos no Paraná, a soja
e o milho, e algumas outras culturas, como feijão,
batata e mandioca,sofrem bastante com as condições
climáticas observadas no Estado, particularmente no
momento da colheita. O Boletim Semanal de
Conjuntura Agropecuária, produzido por técnicos do
Deral, analisa essa situação na edição da semana de
30 de janeiro a 5 de fevereiro, e traz informações sobre
outros produtos. agricultura.pr.gov.br

CORONAVÍRUS
CASOS NO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 557.856
INTERNADOS: 1.354
RECUPERADOS: 416.060
ÓBITOS: 10.238
Fonte: Informe Epidemiológico da Sesa
em 05 de fevereiro de 2021.
Leia mais: www.saude.pr.gov.br

NA MÍDIA

PARANÁ TEM APENAS 5% DE ÁREA COM CULTIVO
FLORESTAL, MAS O IMPACTO POSITIVO É GRANDE
Mesmo ocupando apenas 5% da área territorial do Paraná,
as florestas plantadas fazem do Estado um dos líderes
nacionais em cultivo, produção, industrialização e
exportação, com a cadeia mais completa do País. Esse é
um segmento que movimenta o comércio e os serviços
locais dos municípios onde estão os plantios, indústrias e
cadeia de suprimento. Com mais de seis mil empresas
florestais, a contribuição é decisiva na geração de emprego
e renda, e na transformação social e econômica dos
municípios. celuloseonline.com.br

PARCERIA DO ESTADO COM A ITAIPU ACELERA
A REVITALIZAÇÃO DA ESTRADA DA BOIADEIRA
O governo do Estado lançou nesta sexta-feira, juntamente
com a Itaipu, a pedra fundamental para a construção da
Estrada da Boiadeira (BR-487). Os investimentos serão de
223,8 milhões, com vistas a ligar o Paraná ao Mato
Grosso do Sul, melhorando o transporte de produtos
agrícolas. A maior parte do trecho de 46 quilômetros será
pavimentada. aen.pr.gov.br

CANAL RURAL – O agrônomo do
Deral Carlos Alberto Salvador foi
entrevistado em reportagem sobre a
situação da cultura do feijão na
Região Sul. canalrural.com.br
CAMPO ABERTO FM – Site da rádio
fala sobre a reativação da Unidade
Regional da Adapar em Laranjeiras
do Sul. campoabertofm.com.br
AGRO AJUDA E COMÉRCIO NOS PORTOS
DO PR TEM SALDO POSITIVO DE U$ 6,52 BI

As exportações pelos portos do Paraná
em 2020 superaram as importações em
60,65%. O saldo positivo na balança
comercial foi de US$ 6,52 bilhões – as
exportações geraram US$ 17,27 bi,
enquanto chegaram US$ 10,76 bi em
mercadorias. O agronegócio representou
mais de 90% das exportações, garantindo
empregos no campo, no transporte, na
armazenagem e na atividade portuária.
Em importação, o principal produto é o
fertilizante. aen.pr.gov.br
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