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BOLETIM AGROPECUÁRIO DESTACA
O AVANÇO NA COLHEITA DO MILHO
As chuvas mais fortes deram uma trégua em
praticamente todo o Estado nesta semana e os
produtores de milho puderam reforçar a colheita dos
grãos da primeira safra e avançar no plantio da
segunda. A menor quantidade de precipitações
também ajudou nas colheitas de soja, feijão e
mandioca. Esse é um dos assuntos abordados pelos
técnicos do Deral no Boletim de Conjuntura
Agropecuária da semana de 6 a 12 de fevereiro.
agricultura.pr.gov.br

CORONAVÍRUS
CASOS NO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 579.456
INTERNADOS: 1.508
RECUPERADOS: 429.193
ÓBITOS: 10.579
Fonte: Informe Epidemiológico da
Sesa em 12 de fevereiro de 2021.
Leia mais em www.saude.pr.gov.br

NA MÍDIA

VBP NACIONAL É ESTIMADO EM MAIS DE R$ 1 TRILHÃO

O Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) está
estimado em R$ 1,002 trilhão para este ano. Se confirmado,
haverá acréscimo real de 11,8% em relação ao ano passado
(R$ 896,7 bilhões). As lavouras projetam valores de R$ 688,4
bilhões e a pecuária de R$ 314,5 bilhões. O acréscimo em
relação ao ano de 2020 foi de 15,2% nas lavouras e 5,1% na
pecuária. Os dados incluem as estatísticas atualizadas de
janeiro deste ano. br.agricultura.gov
EXPORTAÇÕES DO AGRO APRESENTAM DECLÍNIO EM
JANEIRO E PARTICIPAÇÃO DO SETOR PERDE ESPAÇO

As exportações do agronegócio foram de US$ 5,67 bilhões
em janeiro, recuo de 1,3% na comparação com o mesmo
mês do ano passado (US$ 5,75 bilhões). De acordo com o
Ministério da Agricultura, a queda nas exportações de soja
em grão, de quase meio bilhão de dólares, foi a mais
significativa. Esse resultado, em conjunto com o aumento
das exportações dos demais produtos (+4,5%), fez com que
a participação do agronegócio nas exportações brasileiras
declinasse de 39,6% em janeiro de 2020 para 38,3% em
janeiro deste ano. br.agricultura.gov

CBN – O analista do Deral Edmar
Gervásio conversou com repórteres da
rádio em Curitiba sobre os impactos
das chuvas nas lavouras.
cbncuritiba.com
TNONLINE – Site registra encontro do
secretário Norberto Ortigara com o
prefeito de Marilândia do Sul para
conversar sobre melhorias em
estradas rurais. tnonline.uol.com.br
TNONLINE – Site também fala sobre a
apresentação, em Apucarana, do novo
modelo de caminhadas na natureza
para o território do Vale do Ivaí.
tnonline.uol.com.br
CORREIO DO POVO – Jornal destaca
a presença, em Quedas do Iguaçu, do
chefe do núcleo de Laranjeiras do Sul,
Valter Rodacki, e do agrônomo do
IDR-Paraná Deomar Fracasso, a
pedido do secretário Norberto
Ortigara, para conversar sobre
instalação de restaurante popular.
jcorreiodopovo.com.br
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