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JBS PRETENDE EXPANDIR A ATIVIDADE DE
FRANGO DE CORTE A SÃO MATEUS DO SUL
A JBS, uma das maiores empresas de alimentos do
País, pretende expandir suas atividades para a região
de São Mateus do Sul. A informação foi dada pela
prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de
Agricultura. De acordo com o secretário Osni
Staniszewski, um dos expansionistas da empresa
esteve no município interessado em parceria para a
implantação de projeto de produção de frangos de
corte. jmais.com.br

CORONAVÍRUS
CASOS NO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 573.431
INTERNADOS: 1.349
RECUPERADOS: 424.760
ÓBITOS: 10.489
Fonte: Informe Epidemiológico da
Sesa em 11 de fevereiro de 2021.
*Os dados de 11 de fevereiro não foram
divulgados até as 18 horas

NA MÍDIA

AGRONEGÓCIO LIDERA NÚMERO DE STARTUPS NO PR
O agronegócio é o setor que possui mais startups no Paraná,
de acordo com o Mapeamento das Startups Paranaenses
2020/2021, do Sebrae/PR. Dos 1.434 empreendimentos, 141
estão relacionados à agropecuária. No total, as startups
empregam aproximadamente 12 mil pessoas em 87
cidades, com destaque para Curitiba, Londrina e Pato
Branco. Somente no ano passado, foram criadas 374 novas
startups no Estado. pr.agenciasebrae.com.br

AGROLINK – Site cita participação do
presidente da Ceasa-PR, Eder Bublitz,
nesta sexta-feira (12), na webinar
Sistemas Alimentares Circulares.
agrolink.com.br
TRIBUNA DO INTERIOR – Jornal fala
sobre aparecimento de esporos de
ferrugem na soja em Ubiratã e
conversa com o agrônomo do IDRParaná Sandro Cesar Albrecht.
tribunadointerior.com.br

SENADO APROVA FUNDO DE INVESTIMENTO NO AGRO

G1 – Reportagem discorre sobre as
O Senado aprovou o texto-base do projeto de lei que
razões do aumento no preço da
cria os Fundos de Investimento nas Cadeias
batata e entrevista o agrônomo do
Produtivas Agroindustriais (Fiagro), uma ferramenta
Deral Carlos Alberto Salvador.
para que o setor agropecuário possa captar dinheiro
g1.globo.com
no mercado de capitais, canalrural.com.br
CONAB PREVÊ SAFRA COM 268,3 MILHÕES DE TONELADAS; IBGE ESTIMA EM 262,2 MILHÕES
Tanto a Conab quanto o IBGE divulgaram, nesta quinta-feira, suas respectivas previsões para a safra
de grãos 2020/21. Entre outras diferenças metodológicas e de produtos analisados, a primeira leva
em conta o ano-safra, enquanto o segundo trabalha com o ano civil. No caso da Conab, o 5.º
Levantamento da Safra de Grãos aponta crescimento na produção total, que deve alcançar 268,3
milhões de toneladas, ou 4,4% superior a 2019/20. Para o IBGE, a Estimativa de Janeiro aponta
produção de 262,2 milhões de toneladas, ou 3,2% superior ao registrado em 2019.
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