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PIB DA AGROPECUÁRIA CRESCE 2%, EM
CONTRASTE COM QUEDA GERAL DE 4,1%

A pandemia da covid-19 levou o PIB do Brasil ao
menor nível da série histórica do IBGE, que começou
em 1996. A economia nacional recuou 4,1%, para R$
7,4 trilhões. Na contramão dos demais setores, a
agropecuária cresceu 2%. De acordo com o órgão,
isso se deve ao ganho de produtividade da
agricultura, que suplantou o fraco desempenho da
pecuária e da pesca, com destaque para soja (alta de
7,1%) e o café (crescimento de 24,4%), com
produções recordes. agenciadenoticias.ibge.gov.br

PSR FEDERAL ATENDEU 105 MIL PRODUTORES

CORONAVÍRUS
NÚMEROS DO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 656.410
INTERNADOS: 2.143
RECUPERADOS: 475.189
ÓBITOS: 11.888

VACINADOS: 323.019

O Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro
Rural (PSR) aplicou R$ 881 milhões em 2020,
possibilitando a contratação de 193.470 apólices para
segurar 13,7 milhões de hectares de 105 mil
produtores. O resultado consolidado foi divulgado
nesta quarta-feira (03) pelo Mapa. No Paraná, as
subvenções totalizaram R$ 247,97 milhões com
apoio em 44 atividades. agricultura.gov.br

SOU AGRO – Site fala da

AGRO BRASILEIRO ALIMENTA 800 MILHÕES

Ortigara. souagro.net

Um estudo de pesquisadores da Embrapa apontou
que, em 2020, o Brasil foi responsável por alimentar
quase 800 milhões de pessoas pelo mundo -212
milhões, brasileiras. As projeções dizem que, se a
produção do agro brasileiro continuar em ritmo
semelhante ao dos últimos anos, em 10 anos o País
estará alimentando mais de 1 bilhão de pessoas.
suinoculturaindustrial.com.br

Fonte: Informe Epidemiológico da Sesa
em 03/03/2021. saude.pr.gov.br

NA MÍDIA
preocupação com o atraso no
plantio de milho, com participação
do secretário estadual da Agricultura
e do Abastecimento, Norberto

NOTÍCIAS AGRÍCOLAS- Matéria

relata a ocorrência de enfezamento
do milho e entrevista o coordenador
estadual do projeto de grãos do IDRParaná, Edivan Possamai.
noticiasagricolas.com.br

NOVO LOTE DE FUBÁ EM SACAS É EMBARCADO NO PORTO DE PARANAGUÁ

Um novo lote de 6.180 toneladas de fubá é embarcado pelo Porto de Paranaguá, esta
semana. São 247.200 sacas, de 25 quilos cada, que têm como destino o Porto de Matadi,
na República Democrática do Congo. Esta é a 2ª operação de embarque da farinha de
milho nessa modalidade, conhecida como break bulk ou carga geral. aen.pr.gov.br
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