
PROGNÓSTICO - PECUÁRIA DE CORTE

 

CORONAVÍRUS

CASOS NO PARANÁ:

  

               CONFIRMADOS: 14.948
                     

               INTERNADOS: 524
 

               RECUPERADOS: 4.325               

 

               ÓBITOS: 460
 

 

Fonte: Informe Epidemiológico da Sesa
em 22 de junho de 2020.  
 

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

 

 

 

 

 

O trabalho de fitossanidade desenvolvido pela

Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar)

colabora para garantir a segurança alimentar dos

paranaenses durante a pandemia. Atividades como

a inspeção de resíduos de agrotóxicos, da qualidade

dos insumos agrícolas, vigilância e monitoramento

de pragas e acompanhamento das propriedades

com certificação fitossanitária continuam

funcionando, com cuidados redobrados para

prevenção do novo coronavírus. Leia mais em

www.agricultura.pr.gov.br

Os preços da soja em grão subiram

significativamente nos últimos dias,

preocupando indústrias quanto ao

abastecimento da matéria-prima

no segundo semestre – grande

parte das unidades tem estoques

para curto prazo, diz o Centro de

Estudos Avançados em Economia

Aplicada (Cepea) da USP. A

expressiva valorização cambial na

semana passada aqueceu a

demanda externa pela soja

brasileira, o que elevou a liquidez

doméstica: www.cepea.esalq.usp.br
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AÇÕES DE DEFESA VEGETAL GARANTEM
SEGURANÇA ALIMENTAR NA PANDEMIA

ALTA DA SOJA PREOCUPA INDÚSTRIA
QUANTO AO ABASTECIMENTO

O Deral publicou no site da Secretaria o

Prognóstico da Pecuária de Corte. O relatório

descreve o panorama mundial e estadual da

cultura, com dados da produção de carne bovina,

análise dos preços, informações sobre exportações,

consumo nos centros urbanos e perspectivas para o

ano de 2020. Acesse em www.agricultura.pr.gov.br

http://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-06/INFORME_EPIDEMIOLOGICO_22_06_2020.pdf
http://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Em-quatro-dias-mais-de-3-mil-casos-novos
http://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Parana-se-aproxima-de-15-mil-confirmacoes-e-ja-registra-460-mortes-pela-Covid-19
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Acoes-de-defesa-vegetal-garantem-seguranca-alimentar-na-pandemia
https://www.cepea.esalq.usp.br/br/diarias-de-mercado/soja-cepea-alta-do-grao-preocupa-industria-quanto-a-abastecimento.aspx
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
http://www.agricultura.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-06/prognostico_pecuaria_de_corte_-2020.pdf


O departamento de alfândegas

da China suspendeu mais uma

importação de frango de uma

unidade da norte-americana

Tyson Foods, no fim de semana,

em função de confirmação de

casos do novo coronavírus entre

funcionários da unidade. Essa

nova ação é resultado do

endurecimento de medidas no

país diante de um novo surto

interno da doença.

Leia:broadcast.com.br
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CHINA APERTA O CERCO NO
CONTROLE SANITÁRIO DE
IMPORTAÇÕES DE CARNE

MAPA ENVIOU DADOS SOBRE
EMPRESAS DE ALIMENTOS
BRASILEIRAS
O Ministério da Agricultura,

Pecuária e do Abastecimento

enviou a autoridades sanitárias

chinesas informações sobre a

ocorrência de casos do novo

coronavírus em empresas de

alimentos. Em live para o Canal

Rural, o secretário de Defesa

Agropecuária do ministério, José

Guilherme Leal, disse que a China

pediu que o Brasil considere a

possibilidade de suspender

exportações de produtos do

agronegócio originários de

estabelecimentos com casos de

covid-19. Assista aqui:

www.canalrural.com.br

PARANÁ TRIFÁSICO ABRE ESPAÇO PARA
AGROPECUÁRIA CRESCER MAIS

A Copel instalou 310 quilômetros de redes

modernas de energia elétrica nos quatro cantos do

Estado em 2020 dentro do Paraná Trifásico, o que é

mais do que a distância entre Curitiba e

Guarapuava, por exemplo. Mas esse linhão, como

está sendo apelidado no Interior, representa apenas

1,24% do total de 25 mil quilômetros que serão

implementados nos próximos anos no maior

programa elétrico do Estado na era digital. Leia

mais em www.aen.pr.gov.br

TAILÂNDIA PROÍBE DOIS PESTICIDAS E PODE
IMPACTAR O BRASIL
O Brasil e os Estados Unidos apresentaram

protestos separados contra a proibição do pesticida

paraquat e do inseticida clorpirifós, de acordo com

a agência Reuters, em Bangcoc. A medida

desencadeou outro regulamento sanitário que

proíbe importação de alimentos com resíduos

desses químicos. O temor é que o movimento

atinja as exportações de trigo e soja dos dois países,

que valem mais de US$ 1 bilhão por ano. Leia mais

em br.reuters.com

http://broadcast.com.br/cadernos/agro/?id=QzRyZmpGR0tFOEVFdlg5K1p1ZGFYUT09
https://www.canalrural.com.br/noticias/agricultura/soja-possivel-suspensao-exportacao-china/
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=107514&tit=Parana-Trifasico-abre-espacopara-agropecuaria-crescer-mais
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN23T1S3-OBRBS

