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COM 4,1 MI DE TONELADAS TRANSPORTADAS,
PORTOS TÊM MELHOR JANEIRO DA HISTÓRIA
O ano começou com recorde na movimentação
pelos portos do Paraná. Janeiro fechou com 4,15
milhões de toneladas de cargas, somando
exportação e importação. Do volume exportado,
foram quase 2,19 milhões de toneladas de cargas –
25% a mais do que no mesmo período do ano
passado. Além da soja (714.870 toneladas), os
produtos mais embarcados no último mês foram o
farelo de soja (345.310 toneladas); açúcar (224.009
toneladas); milho (218.358 toneladas); e frango
(176.425 toneladas). aen.pr.gov.br

CORONAVÍRUS
NÚMEROS DO PARANÁ*:

CONFIRMADOS: 2.005.886
INTERNADOS: 170
RECUPERADOS: 1.594.867
ÓBITOS: 41.095
VACINAS APLICADAS: 20.171.824
Informe Epidemiológico da Sesa em
02/02 www.saude.pr.gov.br

NA MÍDIA
DESTAQUE RURAL - O chefe do

Deral, Salatiel Turra, explicou como a
estiagem afetou a safra de grãos no
Paraná. youtube.com
CANAL FAG - Turra também falou

IDR-PARANÁ APRESENTA MANDIOCA
PARAGUAINHA NO SHOW RURAL DE CASCAVEL

IPR Paraguainha é a cultivar de mandioca que o
IDR-Paraná vai apresentar oficialmente ao público
no Show Rural no dia 9 de fevereiro, em evento
dirigido a produtores, técnicos, dirigentes e
lideranças do agronegócio. Própria para a obtenção
de farinha e de fécula, a IPR Paraguainha se destaca
pelo bom rendimento de amido no processamento
industrial. No campo, a cultivar se destaca pela
produtividade. idrparana.pr.gov.br

sobre o assunto para o Canal FAG,
ligado ao Centro Universitário
Fundação Assis Gurgacz, de Cascavel
.youtube,com

BRDE GARANTE R$ 37 MI EM CRÉDITO
PARA O AGRO NO NORTE PIONEIRO
Os contratos de financiamento do
BRDE com produtores rurais do
Norte Pioneiro, em especial
pequenos e médios, somaram R$
37 milhões em 2021. Em todo o
Paraná, os recursos destinados à
agropecuária representaram
24,2% dos contratos. aen.pr.gov.br
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