
O boletim da Sesa informa mais 129 casos de covid-19 e cinco mortes. Os novos casos

estão em Alto Paraná (1), Andirá (1), Arapongas (1), Araucária (8), Boa Vista da Aparecida (1),

Cambé (2), Campina Grande do Sul (2), Cascavel (20), Céu Azul (1), Chopinzinho (1),

Cianorte (4), Colombo (1), Corbélia (1), Cornélio Procópio (4), Cruzeiro do Iguaçu (1),

Curitiba (18), Fazenda Rio Grande (3), Goioerê (1), Guairacá (1), Guaratuba (2), Ibiporã (3),

Imbituva (3), Jacarezinho (1), Jataizinho (1), Londrina (18), Lupionópolis (1), Mandirituba (1),

Manoel Ribas (1), Maria Helena (1), Maringá (1), Matinhos (1), Paranaguá (1), Paranavaí (3),

Piraquara (1), Ponta Grossa (1), Quatro Barras (3), Rio Branco do Sul (1), Rolândia (2), Santo

Antônio do Caiuá (1), São José dos Pinhais (5), Tamboara (1), Tapejara (1), Telêmaco Borba

(1), Terra Rica (1), Umuarama (1) e Wenceslau Braz (1). www.saude.pr.gov.br

O Brasil alcançou a marca de 60 mercados

externos abertos para produtos agropecuários

desde janeiro de 2019. O mais recente é a

exportação de lácteos para a Tailândia,

conforme anunciou nesta sexta-feira (22) a

ministra da Agricultura Tereza Cristina. Entre

outros produtos para exportação estão

castanha de baru para Coreia do Sul, melão

para China , gergelim para a Índia, castanha-

do-Pará para Arábia Saudita e material

genético avícola para diversos países. Leia

mais: www.gov.br/agricultura
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CONJUNTURA-BOLETIM SEMANAL 
O Deral publicou nesta sexta-feira (22) o Boletim Semanal 004/2020, organizado pela

Divisão de Conjuntura Agropecuária com dados coletados pelos técnicos de campo.

Nesta edição, o relatório traz informações sobre a avicultura (perus), feijão, fruticultura,

leite, mandioca, milho, olericultura, pecuária de corte, soja, trigo e suinocultura.  O

boletim completo está no site: www.agricultura.pr.gov.br

http://www.saude.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=7394&tit=Sesa-confirma-mais-129-pacientes-e-cinco-obitos-pela-doenca-
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https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
http://www.agricultura.pr.gov.br/Pagina/Conjuntura-Boletim-Semanal-042020


A abertura controlada do vertedouro da usina de

Itaipu, desde o dia 18, possibilitou a elevação do

nível do Rio Paraná em aproximadamente três

metros na região abaixo do reservatório. Com isso,

150 barcaças paraguaias e 500 trabalhadores

voltaram às atividades. Segundo informação

veiculada pela Itaipu, que tem como fonte o vice-

presidente do Centro de Armadores Fluviais e

Marítimos do Paraguai, Juan Carlos Muñoz, a

estiagem prejudicou o transporte fluvial de 200 mil

toneladas de soja produzidas nos departamentos

de Alto Paraná e Itapúa, o equivalente a US$ 100

milhões em exportações: www.itaipu.gov.br

No Episódio 23 do Mapacast, o

diretor do Departamento de

Saúde Animal do Ministério da

Agricultura, Geraldo Moraes, fala

sobre o andamento do Programa

Nacional de Erradicação da Febre

Aftosa no Brasil. Para ouvir o

programa completo, acesse o site

www.gov.br/agricultura

ABERTURA DE VERTEDOURO DE ITAIPU AJUDA
TRANSPORTE AGRÍCOLA DO PARAGUAI

NOTÍCIAS DA MASSA - O técnico

do Deral, Dirlei Manfio, foi

entrevistado pela Rede Massa

sobre os impactos da estiagem

na produção de grãos no Estado. 

 

Assista: www.youtube.com
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PODCAST: MINISTÉRIO EXPLICA
ERRADICAÇÃO DA FEBRE AFTOSA

O Comitê de Acompanhamento e Prevenção da

covid-19 do Sistema Ocepar divulgou, na manhã de

sexta-feira (22), um comunicado com informações

sobre ações do cooperativismo e medidas

relacionadas à pandemia do novo coronavírus.

Entre os destaques  estão as reuniões  sobre o

comportamento dos principais destinos do

agronegócio brasileiro.

COMITÊ DE ACOMPANHAMENTO DA OCEPAR
DIVULGA AÇÕES ADOTADAS  NA PANDEMIA

VENDAS DE CARNE DE FRANGO NO
MERCADO INTERNO AQUECEM
As vendas de carne de frango no

mercado interno ficaram mais

aquecidas nas últimas semanas e

deram sustentação aos preços do

produto, segundo o Centro de

Estudos Avançados em Economia

Aplicada (Cepea). A reação veio do

aumento das compras de redes

atacadistas e varejistas, que

recompuseram estoques.

Conforme o Cepea as cotações

também ganham suporte da

exportação. Leia mais:

www.cepea.esalq.usp.br

https://www.itaipu.gov.br/sala-de-imprensa/noticia/abertura-de-vertedouro-permite-movimento-de-barcacas-e-trabalhadores-no-par
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/centrais-de-conteudo/audios/mapacast/episodio-23-febre-aftosa
https://www.youtube.com/watch?v=IcTPBv1dUC4
http://www.paranacooperativo.coop.br/ppc/images/Comunicacao/2020/noticias/05/22/covid_I/covid_I_comunica_22_05_2020.pdf
https://www.cepea.esalq.usp.br/br/diarias-de-mercado/frango-cepea-com-exportacao-firme-e-procura-elevada-tambem-no-br-preco-interno-sobe.aspx

