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CONTRATAÇÃO DO CRÉDITO RURAL SUPERA
R$ 147 BILHÕES EM OITO MESES

CORONAVÍRUS

NÚMEROS DO PARANÁ:
De julho de 2020 a fevereiro de 2021, o valor das
contratações de crédito rural somou R$ 147,57
CONFIRMADOS: 661.791
bilhões, alta de 18%, em relação a igual período da
safra anterior. De acordo com o Balanço de
INTERNADOS: 2.180
Financiamento Agropecuário da Safra 2020/2021, os
recursos para investimento somaram R$ 47,33 bilhões
RECUPERADOS: 478.006
(40%), R$ 78,64 bilhões (14%) para custeio, R$ 8,24
bilhões (1%) para industrialização e R$ 13,34 bilhões
ÓBITOS: 11.993
para comercialização, que teve redução de 3%. A
menor demanda de crédito para comercialização é
VACINADOS: 331.934
explicada, principalmente, pela elevação dos preços
Fonte: Informe Epidemiológico da Sesa
agrícolas, que torna desnecessária a formação de
em 04/03/2021. saude.pr.gov.br
estoques. gov.br/agricultura

PRODUTOS BÁSICOS IMPULSIONAM AS
EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS NA PANDEMIA

As exportações apresentaram relativa resiliência em
2020 no Brasil, durante a pandemia, impulsionadas
pela evolução das vendas de produtos básicos. O
boletim do Banco Central destaca os bons
desempenhos da soja, com aumento na quantidade
exportada, notadamente na região Centro-Oeste, e
do minério de ferro, no Norte, que apresentou
melhora de preços. agenciabrasil.ebc.com.br

MARÇO TRAZ QUEDAS PARA O MERCADO DA
SUINOCULTURA; PARANÁ É EXCEÇÃO

Apesar da virada do mês, os preços na suinocultura
independente seguiram com as quedas registradas
no final de fevereiro em alguns estados. Lideranças
do setor apontam para a incerteza econômica. A
exceção é o Paraná. Na média semanal (25/02 a
03/03), o indicador do preço do quilo do suíno do
Lapesui, da UFPR, teve alta de 0,39%, fechando a
semana em R$ 7,60. noticiasagricolas.com.br

NA MÍDIA
SOU AGRO – O secretário Norberto

Ortigara participou de uma live na
noite de quarta-feira (03) e
destacou reunião com a ministra
Tereza Cristina. souagro.net
OCEPAR - O Informe da Ocepar

também mencionou a entrevista
com o secretário no Sou Agro e a
reunião entre lideranças do setor
para discutir o zoneamento do
milho. paranacooperativo.coop.br
REUTERS - Reportagem sobre as

estimativas para o plantio do trigo
no Paraná ouviu o engenheiro
agrônomo do Deral, Carlos Hugo
Godinho. uol.com.br
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