
AGRO REPRESENTA 60% DAS CONTRATAÇÕES DO BRDE
O BRDE financiou nos últimos três anos cerca de R$ 1
bilhão em investimentos na produção agropecuária
paranaense. O agronegócio, que inclui agroindústrias
e outras empresas do setor, representa 60% da
carteira do banco. Em 2021, os contratos totais no
Paraná chegaram a R$ 1,4 bilhão, com 29,5%
destinados à produção agropecuária, e R$ 151 milhões
a cooperativas de produção. O BRDE, em parceria
com a Fomento Paraná, também participa do Banco
do Agricultor Paranaense, que equaliza juros a
pequenos e médios agricultores. Os repasses somam
mais de R$ 60 milhões em 373 projetos. aen.pr.gov.br

CORONAVÍRUS

  NÚMEROS DO PARANÁ*:

         CONFIRMADOS: 1.914.009

         INTERNADOS: 155

         RECUPERADOS: 1.564.077

         ÓBITOS: 40.942

         VACINAS APLICADAS: 19.028.221

Informe Epidemiológico da Sesa em
28/01 www.saude.pr.gov.br

  

O Paraná é o Estado que mais comunicou perdas e
emitiu avisos de sinistros para acionar o seguro rural.
Até 20 de janeiro, foram 30.916 (51,9% das apólices)
acionamentos pelos produtores do Estado. É
seguido pelo Rio Grande do Sul, com 4.375, e Mato
Grosso do Sul, com 3.160. No Brasil, 42.541 apólices de
seguro foram acionadas e 38.906 comunicados de
perdas feitos no Proagro. As seguradoras analisam
R$ 2,7 bilhões em indenizações. No Proagro, o valor
analisado chega a R$ 2,3 bilhões. O RS fez 20.719
avisos de perdas e o Paraná, 14.369. agricultura.gov.br
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PRODUTORES DO PR ACIONARAM 52%
DAS APÓLICES DE SEGURO PELA SECA

O Paraná arrecadou 267% a mais em dólares com a
exportação de tilápias e derivados, segundo dados do
Comex Stat, do Ministério da Economia, analisados
pela Embrapa Pesca e Aquicultura. Enquanto em
2020, o valor ficou em US$ 1,7 milhão, o ano passado
trouxe mais de US$ 6,2 milhões. Com 34% de recursos
movimentados, o Estado assumiu a 2.ª colocação que,

em 2020, era de Santa Catarina. A liderança
monetária é de Mato Grosso do Sul, com US$ 6,7
milhões. Em volume, o PR é o primeiro, com 3.471 t de
tilápias inteiras congeladas, enquanto MS exportou
1.899 t de filés frescos ou congelados. embrapa.br

PARANÁ ARRECADOU 267% A MAIS EM
DÓLARES COM EXPORTAÇÃO DE PEIXES

 

As obras de restauração,

implantação e pavimentação da
BR-487, mais conhecida como
Estrada Boiadeira, estão a pleno
vapor. Ela é fruto de convênio
entre DER/PR e Itaipu Binacional.
Serão 46,91 quilômetros de asfalto,

desde a divisa com o Mato Grosso
do Sul, no distrito de Porto
Camargo, em Icaraíma, até
Umuarama, O investimento é de
R$ 232,8 milhões, com entrega em
junho deste ano. aen.pr.gov.br

ESTRADA DA BOIADEIRA
ESTÁ 75% PAVIMENTADA 
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