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VBP CRESCE 21% E ALCANÇA R$ 128,3 BILHÕES
O VBP do Paraná em 2020 ultrapassou R$ 128,3
bilhões, de acordo com relatório preliminar que será
publicado nesta sexta-feira (23) no Diário Oficial e no
site da Seab. Os números levantados pelo Deral
representam um crescimento real de 21% em relação
a 2019. Em termos nominais, o acréscimo é de 31%. O
VBP contempla cerca de 350 itens e tem importância
fundamental, pois é utilizado para compor o Fundo
de Participação dos Municípios. agricultura.pr.gov.br

ESTADO REFORÇA APOIO PARA DESENVOLVER
E QUALIFICAR A CADEIA PRODUTIVA DA SEDA

O governador em exercício, Darci Piana, e o secretário
Norberto Ortigara conheceram, na quarta-feira (21),
em Londrina, as instalações da Fiação Bratac,
empresa privada que produz a larva do bicho-daseda, recebe os casulos dos produtores e comercializa
os fios. Ambos garantiram apoio para desenvolver a
cadeia por completo, aumentando a qualidade da
produção e a geração de emprego e renda.
agricultura.pr.gov.br

PARANÁ TERÁ PALÁCIO DA SEDA PARA
AGREGAR MODA, TURISMO E CULTURA

O Paraná vai ganhar um polo agregador de moda,
turismo e cultura aliado ao estímulo à produção da
seda – o Estado responde por 83% de toda a produção
nacional do fio. Durante o 37º Encontro Estadual de
Sericicultura, foi anunciada a criação do Palácio da
Seda. Em fase final da elaboração do projeto, o
equipamento será instalado na histórica Casa Andrade
Muricy, no centro de Curitiba. agricultura.pr.gov.br

CORONAVÍRUS
NÚMEROS DO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 1.348.300
INTERNADOS: 1.427
RECUPERADOS: 979.947

ÓBITOS: 33.899
VACINADOS: 5.586.996
Informe Epidemiológico da Sesa em
22/07/2021. saude.pr.gov.br

NA MÍDIA
REUTERS - Reportagem sobre o

impacto das geadas nas lavouras
paranaenses entrevista o
engenheiro agrônomo Carlos
Hugo Godinho e o analista de
milho Edmar Gervásio, do Deral.
istoedinheiro.com.br
BROADCAST AGRO - O mesmo

assunto foi tema de reportagem
no site Broadcast, com entrevista
do engenheiro agrônomo Carlos
Hugo Godinho. broadcast.com.br

GOIABA DO PR GERA RECEITA DE R$ 70 MI E ALIMENTA MERCADO NACIONAL

Números preliminares do Deral, relativos a 2020, apontam para um crescimento de 6%
na produção e 4% na área de goiaba no Estado no ano passado. A análise é um dos
assuntos do Boletim de Conjuntura Agropecuária da semana de 16 a 21 de julho.
agricultura.pr.gov.br
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