
ICMS DE COMBUSTÍVEIS CONTINUA CONGELADO
A Secretaria de Estado da Fazenda participou nesta
quinta-feira da 344ª reunião extraordinária do
Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz),

que aprovou, por unanimidade, a prorrogação do
congelamento do valor de referência do ICMS
cobrado nas vendas de combustíveis por mais 60
dias. A decisão que já havia sido pactuada pelo
Fórum dos Governadores agora está oficializada.

canalrural.com.br

CORONAVÍRUS

  NÚMEROS DO PARANÁ*:

         CONFIRMADOS: 1.890.189

         INTERNADOS: 129

         RECUPERADOS: 1.556.317

         ÓBITOS: 40.884

         VACINAS APLICADAS: 19.028.221

Informe Epidemiológico da Sesa em
27/01 www.saude.pr.gov.br

  
Pagamentos de seguros para fazendeiros que
perderam suas plantações para secas cresceram
mais de 400% entre 1995 e 2020 nos Estados Unidos
e chegaram a 1,65 bilhão de dólares, enquanto os
pagamentos por excesso de umidade – em eventos
como inundações – subiram quase 300%, para 2,61
bilhões, de acordo com estudo do Grupo de
Trabalhos Ambientais publicado nesta quinta-feira.

O governo federal norte-americano paga cerca de
60% dos prêmios de seguros por meio de subsídios
de contribuintes, e os prêmios tendem a crescer
com o número de pagamentos de seguros.
forbes.com.br
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PAGAMENTO DE SEGURO POR SECA
CRESCE 400% EM 15 ANOS NOS EUA 

O Deral fechou janeiro projetando redução em 39%

na produção de soja 2021/22, em relação ao potencial.
A primeira Previsão de Safra Subjetiva (PSS) deste ano
aponta também que, no caso do milho de primeira
safra, as perdas estão em 36%, enquanto o feijão terá
31% a menos em relação à projeção. Por se tratarem
de commodities, esses produtos dependem de várias
conjunturas para estabelecer os preços, mas as perdas
monetárias para os paranaenses devem ficar entre R$

25 bilhões e R$ 30 bilhões. agricultura.pr.gov.br

PREVISÃO DE SAFRA SUBJETIVA APONTA
REDUÇÃO DE 39% NO POTENCIAL DE SOJA
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