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PARTICIPAÇÃO DA CHINA NAS VENDAS
BRASILEIRAS ATINGE RECORDE EM 2020

A dependência comercial do Brasil em relação à
China bateu recorde no ano passado – e deve ficar
ainda maior nos próximos anos. Desde 2015, a
participação chinesa nas exportações brasileiras
cresce. Mas vinha em um ritmo de pouco mais de 1
ponto porcentual por ano. Em 2020, no entanto,
houve avanço de 4 pontos porcentuais: de pouco mais
de um quarto para um terço das vendas ao exterior,
batendo em 32,3%, ou seja, um em cada três produtos
brasileiros vendidos ao exterior foi para o gigante
asiático. cnnbrasil.com.br

CORONAVÍRUS
CASOS NO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 585.135
INTERNADOS: 1.465
RECUPERADOS: 432.168
ÓBITOS: 10.683
Fonte: Informe Epidemiológico da
Sesa em 15 de fevereiro de 2021.
Leia mais em www.saude.pr.gov.br

NA MÍDIA
RIC RURAL – A economista do Deral
em Cascavel, Jovir Esser, fala sobre os
prejuízos aos produtores de feijão, em
razão das chuvas. youtube.ricrural.
MAS NOVOS MERCADOS ESTÃO SE ABRINDO
Do início do ano até agora, o Brasil abriu seis novas
possibilidades de expansão do mercado exportador.
Elas se somam às 108 realizadas desde 2019, que vão
desde sementes de arroz até roedores para exposição
em zoológicos, com vistas a ficar menos dependente
das commodities e da China. Entre todas as conquistas
deste ano, a mais comemorada é a atualização do
certificado sanitário para exportações brasileiras de
carne bovina aos árabes. avisite.com.br

JORNAL DO OESTE – Jornal fala sobre
projeto para colocar piso de concreto
em propriedades leiteiras de Toledo. O
coordenador regional do IDR-Paraná,
Ivan Decker Raupp, participou do
encontro. jornaldooeste.com.br
AGROLINK – Site traz reportagem
sobre os riscos das chuvas para a safra
de verão, com participação do
economista do Deral Marcelo Garrido.
agrolink.com.br

NIGERIANA É PRIMEIRA MULHER A CHEFIAR OMC E VAI MODERAR DISCUSSÃO SOBRE CRESCENTE PROTECIONISMO
A economista nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala, de 66 anos, tomou posse nesta segunda-feira (15) como
diretora-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), associação que reúne 164 países com sede em
Genebra. Com apoio do novo governo norte-americano, antes negado, ela se torna a primeira mulher a
assumir o principal cargo na entidade que tem como desafio moderar a tendência de um mundo cada vez
mais protecionista e menos globalizado. Okonjo-Iweala foi ministra das Finanças e do Comércio Exterior da
Nigéria e construiu carreira de 25 anos como economista do Banco Mundial. cnnbrasil.com.br
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