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CORONAVÍRUS
O informe epidemiológico da
covid-19 nesta segunda-feira (18)
registra mais 74 casos e três
mortes. As novas confirmações
são nas cidades: Araucária (9),
Barracão (1), Cambé (1), Campo
Largo (1), Cascavel (1), Cianorte (1),
Colombo (1), Cornélio Procópio (4),

AGRONEGÓCIO REPRESENTA
EXPORTAÇÕES DO PARANÁ

80,3%

DAS

Da receita gerada pelas exportações do Paraná no
primeiro quadrimestre deste ano, 80,3% têm origem
no agronegócio do Estado. Somando cerca de US$ 4,12
bilhões, os produtos que mais participaram deste
montante foram os do Complexo Soja, as carnes e os
produtos florestais. Os dados são do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento. De março a

Cruzeiro do Iguaçu (2), Curitiba (4),

abril, as exportações brasileiras do agronegócio

Fazenda Rio Grande (3), Ibema (1),

somaram US$ 31,40 bilhões, alta de 5,9% em relação

Imbituva (2), Londrina (4),

ao mesmo período no ano anterior.

Mangueirinha (1), Mirador (2), Nova

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

Aurora (1), Palotina (2), Paraíso do
Norte (1), Paranaguá (5), Paranavaí
(8), Paula Freitas (1), Pinhais (1),
Piraquara (1), Ponta Grossa (1),
Ribeirão do Pinhal (3), Rio Branco
do Sul (1), Rio Negro (1), Saudade
do Iguaçu (1), Tamboara (1),
Telêmaco Borba (1), Terra Rica (1),
Toledo (4), Tuneiras do Oeste (1) e
União da Vitória (1).
www.saude.pr.gov.br

ADAPAR INICIA INQUÉRITO EPIDEMIOLÓGICO DA FEBRE AFTOSA
A Adapar iniciou nesta segunda-feira (18) o inquérito soroepidemiológico do rebanho bovino do Estado. Serão
coletadas amostras do sangue de quase 10 mil animais em
330 propriedades rurais. Esta é uma das últimas providências
para o reconhecimento internacional do Paraná de Área Livre
de Febre Aftosa sem Vacinação pela Organização Mundial da
Saúde Animal (OIE), prevista para ocorrer em 2021. Leia mais:
www.agricultura.pr.gov.br
Instagram:@seabparana Facebook.com/seabpr Contato: imprensa@seab.pr.gov.br

ESTUDO DO DERAL MOSTRA QUE A ESTIAGEM
PODE COMPROMETER SAFRA DE INVERNO

SEAB NA MÍDIA
CAMINHOS DO CAMPO - O
programa Caminhos do Campo,
da RPC, mostrou neste
domingo (17) que, mesmo com
a estiagem, o Paraná bateu
recorde na produção de soja.
Um dos entrevistados foi o
técnico do Departamento de
Economia Rural Edmar
Gervásio.

Assista: globoplay.globo.com/
A estiagem mais prolongada no Paraná desde que o
Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do
Paraná (Simepar) começou a monitorar as condições
do tempo, em 1997, pode comprometer a safra de
inverno no Estado. Um estudo detalhado sobre o que
ocorre neste ano em relação às chuvas aumenta a
preocupação dos produtores.“O impacto que esta
estiagem vem provocando nos últimos dias é na
semeadura dos cereais de inverno, alguns produtores
realizaram o plantio no ´pó`, com a expectativa de que
iria chover na sequência, e outros estão aguardando
um volume de chuva considerável para poder realizar o
plantio”, disse Dirlei Antonio Manfio, técnico do
Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria
da Agricultura e do Abastecimento, autor do estudo.
Leia mais: www.agricultura.pr.gov.br

MAIS: ESTUDO CATARINENSE
As consequências da falta de chuvas e da pandemia
em Santa Catarina também foram analisadas pelo
Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da
Epagri. O relatório mostra que a estiagem atingiu de
maneira forte 31,1% dos municípios. Em relação à
pandemia, a influência é mais na venda que na
produção. Leia mais: www.agricultura.sc.gov.br

CONJUNTURA - MEL
O Deral publicou um boletim
com dados sobre a produção
de mel no Paraná e no Brasil,
além de informações sobre os
impactos que essa cultura tem
sofrido com problemas como
a estiagem e a poluição
ambiental. Confira o
documento completo no site
www.agricultura,pr.gov.br

PRODUÇÃO ANIMAL

A Associação Brasileira de
Proteína Animal (ABPA) lançou
o Relatório Anual ABPA 2020,
com informações da produção
e das exportações do setor de
proteínas, além de dados
relativos à sustentabilidade e
ao papel econômico e social
do setor produtivo. Acesse o
documento:
http://abpa-br.org/
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GOVERNO
DISCUTE
RETOMADA CAMPANHA SOLIDÁRIA
A campanha de solidariedade
ECONÔMICA COM SETOR MADEIREIRO
O governador Carlos Massa Ratinho Junior se
reuniu nesta segunda-feira (18) por
videoconferência com representantes do setor
madeireiro do Paraná. Os empresários
apresentaram as iniciativas adotadas desde o
começo da pandemia para manutenção das
atividades e dos empregos, seguindo as
orientações do Governo do Estado, e uma pauta
para retomada gradual dos investimentos. Leia
mais: www.aen.pr.gov.br

“Menos eu, mais nós”, que visa
arrecadar cestas básicas ou
alimentos para famílias mais
necessitadas, promovida por órgãos
públicos, vai recolher as doações até
23 de maio no Palácio Iguaçu e nas
sedes do Corpo de Bombeiros e
quartéis da Polícia Militar e Defesa
Civil dos municípios. Saiba mais:
www.coronavirus.pr.gov.br/

RS DESENVOLVE CADEIA DA ERVA-MATE
EM SINERGIA COM PARANÁ
A Secretaria da Agricultura, Pecuária e
Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul
publicou edital de chamada pública para
selecionar organização da sociedade civil para
execução de Programa de Desenvolvimento da
Cadeia Produtiva da Erva-mate. Entre as ações
está a promoção da sinergia de atividades de
desenvolvimento com o Paraná e Santa Catarina.
Leia mais em www.agricultura.rs.gov.br

CHINA PEDE QUE EMPRESAS DE ALIMENTOS
ELEVEM ESTOQUES, POR MEDO DE SURTO DE
CORONAVÍRUS NO BRASIL
UNIUM ESTÁ ENTRE TRÊS MAIORES
A China pediu que empresas de comércio e
EMPRESAS DE LATICÍNIOS DO PAÍS
processadoras de alimentos aumentem os
estoques de grãos e oleaginosas diante de uma
A Associação Leite Brasil divulgou o
possível segunda onda do coronavírus e do
ranking com as maiores empresas
agravamento das taxas de infecção em outros
de laticínios do país, referente ao
países. Negociadores estatais e privados de grãos, ano de 2019. A Unium,
assim como produtores de alimentos, foram
Intercooperação de Lácteos das
orientados a adquirir maiores volumes de soja,
Cooperativas Frísia, Castrolanda e
óleo de soja e milho durante conversas com o
Capal, ficou entre as que registraram
Ministério do Comércio da China nos últimos dias, maior aumento de captação, junto
disseram três fontes comerciais à agência de
com Nestlé e Laticínios Bela Vista.
notícias Reuters. Leia mais: br.reuters.com
www.paranacooperativo.coop.br/
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