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CORONAVÍRUS
CASOS NO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 32.411
INTERNADOS: 794
RECUPERADOS: 7.669
ÓBITOS: 806

COM MENOR INTENSIDADE, NOVO CICLONE SE
APROXIMA DO PARANÁ
Uma semana depois de um ciclone extratropical

atingir o Sul do País e trazer muitos estragos para o
Paraná, o Estado fica novamente em alerta com a
previsão de que o mesmo fenômeno se repita entre
esta terça (07) e quarta-feira (08). Porém, desta vez os
transtornos serão menores, já que o ciclone que se
forma no Oceano Atlântico, entre o litoral do Rio
Grande do Sul e o do Uruguai, é menos intenso, diz o
Simepar. www.aen.pr.gov.br

Fonte: Informe Epidemiológico da
Sesa em 6 de julho de 2020.
Leia mais: www.saude.pr.gov.br

EMBRAPA DIVULGA ESTUDOS SOBRE
TENDÊNCIA DO MERCADO DE CARNE

Pesquisadores da Embrapa
publicaram, na nova edição da
série Desafios do Agronegócio
Brasileiro, uma análise sobre o
futuro da cadeia da pecuária. A
perspectiva é de crescimento do
setor, sustentado pela demanda

EXPOINTER 2020 É CANCELADA

maior, especialmente em

As entidades que organizam a Expointer, uma das

mercados asiáticos. O agregado

maiores exposições agropecuárias do País, emitiram

de valor deve ser conseguido em

uma nota de cancelamento do evento, que seria

cortes diferenciados e na busca

realizado no Parque de Exposições Assis Brasil, em

por denominação de origem, pois Esteio (RS). Inicialmente marcada para o fim de
a concorrência com outras fontes agosto, ela já tinha sido adiada para o fim de
de proteína vão exigir um produto setembro. Agora, a edição 2020 foi cancelada, em
melhor. embrapa.br

razão da pandemia. agricultura.rs.gov.br

Instagram:@seabparana Facebook.com/seabpr Contato: imprensa@seab.pr.gov.br

UNIÃO EUROPEIA ZERA TARIFA DE IMPORTAÇÃO
DE MILHO E PODE BENEFICIAR O BRASIL
A União Europeia reduziu seu imposto de

importação de milho para zero, de 4,65 euros por
tonelada anteriormente, de acordo com publicação
no jornal oficial do bloco na sexta-feira. A tarifa zero
também será aplicada às importações de centeio e
sorgo. A isenção de tarifa potencialmente
beneficiaria o Brasil, que envia volumes importantes
para países europeus. g1.globo.com

VENDAS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS CAEM NO
PRIMEIRO SEMESTRE
As vendas de máquinas agrícolas e tratores tiveram
queda de 1,3% no primeiro semestre em comparação
com o mesmo período do ano passado. O balanço da
Anfavea mostra a venda de 19.642 unidades. No
entanto, a projeção é de recuperação nas máquinas
agrícolas e que o ano feche com alta de 3%, em vista
de o agronegócio ter sido menos afetado pela crise
do coronavírus. br.reuters.com

NA MÍDIA
PORTAL RBJ – O site RBJ

publicou uma entrevista com o
técnico do IDR-Paraná, Lucas
Fernando de Oliveira, para
divulgar a realização 2º Torneio
de Silagem em Palmas,
organizado com colaboração da
prefeitura e da Associação
Palmas Leite.
rbj.com.br
O PRESENTE - O site O Presente

publicou reportagem sobre a
assinatura de um termo de
fomento para beneficiar a
Associação de Apicultores do
Oeste do Paraná (Apioeste), por
intermédio do Coopera Paraná.

SETOR DE CANA LANÇA BOLETIM MENSAL DE
ACOMPANHAMENTO DA CULTURA
opresente.com.br
A União da Indústria de Cana-de-acúcar (Única), o
Centro de Tecnologia Canavieira (CTC), o Sistema

TERRA VIVA - Na semana

Tempocampo e o Laboratório Integrado de Análises de passada, o canal Terra Viva
Dados em Agronegócio e Bioenergia (Linear) lançaram destacou o Boletim Semanal do
um boletim mensal chamado Cana Zoom. A intenção Deral.
é apresentar dados da cultura e o monitoramento
agroclimático no Centro-Sul do País, em que se inclui facebook.com
o Paraná. unica.com.br

CONCENTRADO AUMENTA EM 8,5% O CUSTO DE PRODUÇÃO DO LEITE

O relatório de Custos do Leite, produzido pelo Centro de Estudos Avançados em
Economia Aplicada (Cepea), da Esalq/USP, em parceria com a Confederação da
Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e publicado semana passada, aponta crescimento,
em média, de 8,5% no preço do concentrado entre janeiro e maio. De acordo com o
relatório, apesar da importância da alimentação na produção leiteira, “o produtor pode se
ver tentado a diminuir a suplementação alimentar das vacas, no intuito de reduzir os
custos e restabelecer as margens”. cepea.esalq.usp.br
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