
PERFIL DA PANDEMIA -
Segundo a Sesa, a população
economicamente ativa é a
mais afetada pela pandemia
do coronavírus no Paraná.

Considerando os dados
consolidados até o dia 28 de
maio,3.077 casos da covid-19
são de pessoas entre 20 e 59
anos. Isso representa 77% do
total de 3.984 casos.
 

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

 

 

 

29 DE MAIO - O boletim
epidemiológico desta sexta-

feira inclui 253 casos e quatro
mortes, O total de óbitos agora
chega a 173, em 71 cidades do
Estado.

 

 

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

O Paraná deverá produzir 40,6 milhões de toneladas

de grãos na safra 2019/2020, volume 13% superior ao

da safra 2018/2019, em uma área de quase 10

milhões de hectares, segundo relatório mensal

divulgado pelo Departamento de Economia Rural

(Deral), da Secretaria de Estado da Agricultura e do

Abastecimento.Os números do Deral confirmam os

efeitos negativos da severa estiagem pela qual o

Estado passa em algumas culturas. É o caso da

segunda safra de milho, cuja produção caiu em 1,6

milhão de toneladas com relação à estimativa

inicial, que era de aproximadamente 12,8 milhões

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

O Deral divulgou nesta sexta-feira mais uma edição do Boletim Semanal elaborado

pela Divisão de Conjuntura Agropecuária com dados coletados pelos técnicos de

campo. Há informações sobre café, feijão, floricultura, mandioca, milho, trigo, soja,

olericultura, pecuária de corte, avicultura e piscicultura. Confira o boletim

completo em www.agricultura,pr.gov.br
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CORONAVÍRUS MESMO COM A ESTIAGEM, SAFRA DE GRÃOS
PODE SUPERAR 40 MILHÕES DE TONELADAS

CONJUNTURA - BOLETIM SEMANAL

http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=107220&tit=Parana-ultrapassa-3-mil-casos-entre-populacao-economicamente-ativa
http://www.saude.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=7416&tit=Parana-acumula-4.236-pacientes-com-diagnostico-pelo-novo-coronarivus-e-173-mortes
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Mesmo-com-estiagem-safra-de-graos-no-Parana-deve-superar-40-milhoes-de-toneladas
http://www.agricultura.pr.gov.br/Pagina/Conjuntura-Boletim-Semanal-052020
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/


RPC- Reportagem do Meio Dia

Paraná, da RPC Curitiba, mostrou

a doação feita pela direção e

comerciantes da Ceasa de 10

toneladas de frutas, verduras e

legumes para serem distribuídos

a instituições carentes e famílias.

 

Assista em globoplay.globo.com/

 

REDE MASSA - A estiagem deste

ano e as geadas em algumas

regiões do estado estão

refletindo em perdas nas

lavouras. O engenheiro

agrônomo do Deral Ricardo

Kaspreski foi entrevistado pelo

programa Tribuna da Massa para

falar sobre a situação na região

de Francisco Beltrão. 

 

Assista: www.facebook.com

 

 

PIB CAI 1,5% NO TRIMESTRE: AGRO CRESCE 0,6%
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NA MÍDIA

O Produto Interno Bruto (PIB) apresentou retração

de 1,5% no primeiro trimestre de 2020 (comparado

ao quarto trimestre de 2019) na série com ajuste

sazonal, divulgada nesta sexta-feira pelo Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Comparado com o mesmo período de 2019, a

redução é de 0,3%. Praticamente todos os setores

apresentaram queda na série sazonal, com exceção

do agropecuário que teve crescimento de 0,6%. Se

comparado com o mesmo período do ano anterior, a

agropecuária apresenta aumento de 1,9%, puxado,

sobretudo, pela safra de soja. Veja todos os números

em agenciadenoticias.ibge.gov.br/

INCERTEZAS PRESSIONAM COTAÇÃO DO LEITE
Os preços pagos ao produtor de leite, que vinham

em crescente desde dezembro de 2019, caíram em

maio. A Média Brasil, pesquisa realizada pelo Centro

de Estudos Avançados em Economia Aplicada

(Cepea), da Esalq/USP, mostra que, em maio, chegou

a R$ 1,3783/litro, recuo de 5% frente ao mês anterior e

de 11,2% em relação a maio de 2019. A desvalorização

está atrelada às incertezas no mercado de derivados

em abril, em decorrência da pandemia. Leia mais em

www.cepea.esalq.usp.br

CONAB COMEÇA A FISCALIZAR
PROAGRO NO SUL EM JUNHO
A Conab inicia em junho a

fiscalização das propriedades

rurais do Sul beneficiadas pelo

Proagro. O primeiro Estado a

receber os técnicos é o Rio

Grande do Sul. Na sequência, eles

estarão no Paraná, onde foram

feitas 73.754 operações, e Santa

Catarina. O objetivo é conferir as

informações prestadas pelos

peritos em relação às perdas. Leia

mais em www.conab.gov.br

DEPEN-PR DISTRIBUI KITS DE PROTEÇÃO NA CEASA
O Departamento Penitenciário do Paraná distribuiu

kits de proteção individual contra o novo coronavírus

para 30 presos monitorados por tornozeleira

eletrônica que prestam serviços às Centrais de

Abastecimento do Paraná (Ceasa). Os kits são

compostos por álcool em gel e glicerinado, sabonete

líquido e máscaras de proteção, todos os materiais

produzidos dentro do sistema prisional. Um convênio

entre secretarias de Estado permite que pessoas que

estejam cumprindo pena em monitoração eletrônica

prestem serviço na Ceasa de Curitiba, convênio que

será estendido para outras unidades de

abastecimento. www.aen.pr.gov.br

https://globoplay.globo.com/v/8585993/
https://www.facebook.com/394124614484711/videos/659856467902587/
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/27837-pib-cai-1-5-no-1-trimestre-de-2020
https://www.cepea.esalq.usp.br/br/releases/leite-cepea-incertezas-no-mercado-de-derivados-em-abril-pressionam-cotacoes-ao-produtor.aspx
https://www.conab.gov.br/ultimas-noticias/3424-operacoes-de-proagro-comecam-a-ser-fiscalizadas-pela-conab-na-regiao-sul
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=107224&tit=Depen-Parana-distribui-kits-de-protecao-na-Ceasa

