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CORONAVÍRUS
CASOS NO PARANÁ:

PARANÁ PODE COLHER 40,9 MILHÕES DE
TONELADAS DE GRÃOS

CONFIRMADOS: 18.464
INTERNADOS: 651
RECUPERADOS: 4.958
ÓBITOS: 551
Fonte: Informe Epidemiológico da Sesa
em 26 de junho de 2020.

Leia mais: www.saude.pr.gov.br

O Paraná deverá colher 40,9 milhões de toneladas
de grãos na safra 2019/2020, volume 13% maior do
que o produzido na safra passada (36 milhões de

SÃO MATEUS DO SUL TERÁ toneladas) e 0,5 % maior do que a estimativa
UMA 'RUA DO MATE'
divulgada no relatório anterior. A estimativa é do
Localizada na área central, a rua

Departamento de Economia Rural (Deral) divulgada

será um espaço de convivência,

nesta quinta-feira (25) no relatório mensal da safra

com atividades culturais e eventos

de grãos. A área cultivada é de praticamente 10

para fomentar o comércio de

milhões de hectares. Leia mais em

produtos típicos da cidade, uma

www.agricultura.pr.gov.br

das principais produtoras da erva-

ESTUDO MOSTRA ALTA NA VENDA DE BENS
DURÁVEIS DURANTE A PANDEMIA
Vendas de áudio, vídeo e eletrodomésticos deram um

mate. O Estado investe R$ 2,1
milhões no projeto, que deve ser

entregue em outubro. O Paraná é o salto de 14% no mês de maio. Produtos de informática,
principal produtor de erva-mate do telefonia, linha branca, celulares, televisores, móveis e
País, respondendo por 39% das

colchões também mostraram tendência positiva após a

plantas cultivadas e por 88% de

forte queda nas vendas nos meses de março e abril, diz

ervais nativos ou sombreados. Leia

estudo das secretarias da Fazenda e do Planejamento e

mais em www.aen.pr.gov.br

Projetos Estruturantes. Leia: www.aen.pr.gov.br
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MONITORAMENTO
INDICA
QUE
NUVEM
GAFANHOTOS NÃO ENTROU NO BRASIL
O monitoramento feito pelo Ministério da

DE

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa)
indica que, até o momento, estão mantidas as

NA MÍDIA
TNOnline - Reportagem do

portal TNOnline mostrou que o

previsões sobre a rota da nuvem de gafanhotos,

programa Compra Direta Paraná

que não entrou em território brasileiro. O trabalho

está beneficiando a região de

do Mapa segue em ritmo de alerta em conjunto

Ivaiporã. A chefe do núcleo

com as equipes técnicas das Superintendências

regional, Vitória Holzmann, foi

Federais de Agricultura e dos órgãos estaduais de

entrevistada.

Defesa Agropecuária do Sul do País. Saiba mais:

Leia: tnonline.uol.com.br

www.gov.br/agricultura

EXPORTAÇÃO DE SOJA PARA A CHINA É A MAIOR EM
SISTEMA FAEP - Reportagem
DOIS ANOS
publicada no Boletim Informativo
As importações chinesas de soja do Brasil,

principal fornecedor ao país, atingiram em maio o

do Sistema Faep desta semana

nível mais alto em dois anos. Foram enviados 8,86

sobre o cenário do trigo no

milhões de toneladas, de acordo com a

Paraná cita o engenheiro

autoridade alfandegária chinesa. O volume é o
maior desde maio de 2018 e 41% a mais do que as
6,3 milhões de toneladas no mesmo período de
2019. Em comparação com abril, as importações

agrônomo do Deral, Carlos Hugo
W. Godinho.
Leia: sistemafaep.org.br

de soja brasileira cresceram 49%. Dos Estados
Unidos, a China comprou 491,6 toneladas em

CONJUNTURA - BOLETIM SEMANAL

maio, queda de quase 50% em relação a maio de

O Departamento de Economia

2019. Leia mais em g1.globo.com

Rural (Deral) divulgou nesta sexta-

ABRA CONDENA FECHAMENTO DE FRIGORÍFICOS

feira o Boletim Semanal 08/2020,

A Associação Brasileira de Reciclagem Animal

(ABRA) emitiu um manifesto contra o fechamento
de abatedouros frigoríficos no Paraná. No
documento, enviado a várias autoridades, a Abra
detalha o trabalho das empresas de reciclagem
animal no Estado, os previsíveis prejuízos

elaborado pela Divisão de
Conjuntura Agropecuária com
dados coletados pelos técnicos de
campo. Há informações sobre
avicultura de postura, café, feijão,

econômicos e os possíveis danos ambientais com a

fruticultura, mandioca,

paralisação. Segundo ela, todas seguem rigorosas

milho,olericultura, pecuária de

normas higiênico-sanitárias emitidas por diversos

corte, soja e trigo .

órgãos. Por isso, apela para que sejam revistos os

Acesse: www.agricultura,pr.gov.br

posicionamentos e decisões. Leia mais: abra.ind.br
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