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CORONAVÍRUS
CASOS NO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 5.820

INTERNADOS: 316

RECUPERADOS: 2.267

ÓBITOS: 215

Fonte: Informe Epidemiológico da Sesa em 4 de junho de 2020. Leia mais: www.saude.pr.gov.br

PORTO
DE
PARANAGUÁ
DOBRA
EMBARQUE DO COMPLEXO SOJA

O FERROESTE

O Porto de Paranaguá exportou 2,4 milhões de
toneladas do complexo soja em maio. O volume é
o dobro do que foi carregado no mesmo mês de
2019. O resultado confirma o bom desempenho
do complexo (grão e farelo), que pelo terceiro
mês seguido ultrapassa a marca de 2 milhões de
toneladas. Nos cinco primeiros meses do ano já
foram carregados 9,6 milhões de toneladas, o que
representa 33% a mais que o embarcado no
mesmo período do ano anterior. Leia mais em
www.agricultura.pr.gov.br

ULTRAPASSA
MARCA DE MIL CONTÊINERES
REFRIGERADOS

A Ferroeste (Estrada de Ferro
Paraná Oeste S.A.) transportou,
em maio, 1.001 contêineres
refrigerados até o Porto de
Paranaguá. É a maior carga de
sua história e a primeira vez
que ultrapassou a marca de mil
unidades. Foram transportadas
aproximadamente 30 mil
toneladas de proteína animal a
partir do terminal intermodal
de Cascavel. O volume é 23%
maior que o carregado em
maio do ano passado. A
empresa fechou o primeiro
quadrimestre de 2020 com
lucro de R$ 1,66 milhão, o maior
de sua história para o período.
Leia mais em
www.aen.pr.gov.br
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PREÇOS MUNDIAIS DE ALIMENTOS EM QUEDA

PREÇOS DE TERRAS

Os preços mundiais de alimentos caíram pelo quarto

O Departamento de Economia

mês consecutivo em maio, em razão da pandemia

Rural (Deral) disponibilizou os

de coronavírus. A informação foi divulgada nesta

Preços de Terras referentes ao

quinta-feira (04) pela Organização de Alimentos e

ano de 2020. O levantamento

Agricultura das Nações Unidas (FAO). O índice

considera intenções de compra

utilizado para medir as variações mensais de uma

ou transações ocorridas com fins

cesta de cereais, oleaginosas, laticínios, carne e

agrossilvipastoris, por

açúcar, teve média de 162,5 pontos, queda de 1,9%
em relação a abril. É o menor índice mensal desde

municípios. Acesse:
www.agricultura.pr.gov.br/terras

dezembro de 2018. Leia mais em www.fao.org

VENDAS TAMBÉM CAÍRAM NA ZONA DO EURO
As vendas no varejo, incluindo alimentos, bateram
novo recorde de queda em abril na zona do euro,
mas foi menor que o projetado. Segundo a agência
de estatísticas Eurostat informou nesta quinta-feira
(04), as vendas nos 19 países do euro caíram 11,7% em
relação a março e 19,6% na comparação anual. As
projeções que a agência de notícias Reuters levantou
com economistas mostravam recuo de 15% e 22,3%
respectivamente. Leia mais: reuters.com

DEMANDA ÁRABE RENOVA
PERSPECTIVA PARA OVINOS E
CAPRINOS
Desde março deste ano, o setor
de ovinos e caprinos no Brasil
tem a oportunidade de exportar
este tipo de carne ao Kuwait. O
país do Golfo já havia
manifestado interesse pela
carne ovina brasileira em 2017,
através da Autoridade Pública
para Agricultura e Recursos da

EUA VENDEM 495,2 MIL TONELADAS DA SAFRA Pesca. A demanda, no entanto,
2019/20 NA SEMANA
não tem perspectiva de ser
Exportadores dos Estados Unidos venderam 495,2
mil toneladas de soja da safra 2019/20 na semana
encerrada em 28 de maio, informou o Departamento
de Agricultura do país (USDA) em relatório divulgado
há pouco. O volume representa queda de 23% ante a
semana anterior e de 36% ante a média das quatro
semanas anteriores.Na semana, os principais
compradores foram China (201 mil t), Egito (189,4 mil
t), Indonésia (62,5 mil t), Japão (42,2 mil t) e Taiwan
(39,9 mil t), que compensaram os cancelamentos
feitos por destinos não revelados (79 mil t) e Panamá
(5,8 mil t). Leia mais: broadcast.com.br

atendida no curto ou médio
prazo. Reportagem da Agência
de Notícias Brasil-Árabe explica
que o Brasil ainda precisa
importar carne ovina para
atender seu consumo próprio de
países como o Uruguai,
enquanto o setor de caprinos
tem pouco incentivo e
organização para produzir. Leia
mais: anba.com.br
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