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CORONAVÍRUS
CASOS NO PARANÁ*:

COOPERA PARANÁ REALIZA EVENTO ONLINE
SOBRE DESAFIOS DE COMERCIALIZAÇÃO
O Programa Estadual de Apoio ao Cooperativismo da
Agricultura Familiar (Coopera Paraná) realiza, nesta

CONFIRMADOS: 119.240 quinta-feira (27), a primeira reunião online, com o
INTERNADOS: 1.092
RECUPERADOS: 77.916
ÓBITOS: 3.024

objetivo de discutir os desafios para o cooperativismo
da agricultura familiar no Estado, particularmente a
comercialização e os mercados. O evento será
transmitido ao vivo pelo Youtube a partir das 14 horas,
com a presença do secretário da Agricultura e do
Abastecimento, Norberto Ortigara, e do presidente do

* Fonte: Informe Epidemiológico da IDR-Paraná, Natalino Avance de Souza. Para se
Sesa em 25 de agosto.
inscrever, acesse este link. agricultura.pr.gov.br
Leia mais: www.saude.pr.gov.br

RELATÓRIO DE PLANTIO E COLHEITA

O Departamento de Economia
Rural publicou mais um relatório
semanal de plantio e colheita,
que mostra a situação das
lavouras de batata, feijão, milho,
café, cevada e trigo. Nesta
quinta-feira o Deral divulga a
produção atualizada da safra
19/20 e a primeira estimativa de
safra de grãos 20/21.

CONAB PREVÊ 278,7 MILHÕES DE TONELADAS DE GRÃOS NA SAFRA 2020/21
A Conab prevê colheita de 278,7 milhões de toneladas de grãos, aumento de 8%, na
safra 2020/21. A primeira Perspectiva para a Agropecuária Safra 2020/21 estima boa
rentabilidade para milho, que pode chegar a 112,9 milhões de toneladas, e soja, que
tem previsão de 133,5 milhões de toneladas. O avanço dos grãos deve ocupar áreas de
pastos degradados, renovação de cana-de-açúcar e troca de cultura. conab.gov.br
Instagram:@seabparana Facebook.com/seabpr Contato: imprensa@seab.pr.gov.br

LÍDER NA EXPORTAÇÃO DE SOJA, BRASIL IMPORTA
PARA ABASTECER INTERNAMENTE
O Brasil exportou, nos últimos 12 meses, 93 milhões
de toneladas de soja em grão, sobretudo para a
China, reforçando a liderança como maior
vendedor. Mas setores internamente dependentes
sentem o impacto, como as indústrias de biodiesel,

NA MÍDIA
O PRESENTE RURAL - Matéria sobre

a avicultura brasileira na pandemia
ouviu o secretário Norberto Ortigara.
opresenterural.com.br

de ração, de artigos de limpeza e farmacêutica,

SISTEMA OCEPAR - Site destaca a

além do consumidor. Nos últimos 12 meses, o preço

participação do secretário Norberto

do óleo de soja subiu 24% para o consumidor em

Ortigara em live sobre os cenários do

São Paulo. O Brasil já importou 455 mil toneladas

agronegócio, no próximo dia 2, às 10

de soja este ano. brasilagro.com.br

AGROPECUÁRIA DESTACA-SE NA BALANÇA
COMERCIAL

A balança comercial brasileira registrou superavit de
US$ 1,309 bilhão na terceira semana de agosto. Foram
US$ 4,332 bilhões em exportações e US$ 3,023 bilhões
em importações, de acordo com a Secretaria de

horas, pelas redes sociais da Faep.
paranacooperativo.coop.br
TRIBUNA DO INTERIOR - Jornal

cita o trabalho realizado pelo IDRParaná em Iretama por meio do
programa Sementes.
tribunadointerior.com.br

Comércio Exterior (Secex). No ano, as exportações
totalizam US$ 134 bilhões e as importações, US$ 99
bilhões. Comparadas as médias diárias de exportação
até a terceira semana de agosto, entre 2020 e 2019, o
setor agropecuário é o único que apresenta
crescimento, em 25%. revistafatorbrasil.com.br

PRESIDENTE VETA AUXÍLIO EMERGENCIAL A
NOVOS AGRICULTORES FAMILIARES

O presidente da República vetou vários artigos da Lei
14.048, publicada nesta terça-feira no Diário Oficial,
inclusive o que estendia o Auxílio Emergencial para
agricultores familiares que ainda não receberam o
benefício. As justificativas são a falta de previsão

O PARANÁ - Reportagem sobre o

controle das formigas cortadeiras
ouve o coordenador regional de
projetos do IDR-Paraná de Cascavel
Élcio Pavan. oparana.com.br

IPEA REVÊ PARA BAIXO PIB
AGROPECUÁRIO DESTE ANO, MAS
PROJETA ALTA DE 3,2% EM 2021
O Instituto de Pesquisa Econômico

Aplicada (Ipea) divulgou análise de
conjuntura do setor agropecuário,
com expectativa de crescimento
de 3,2% no Produto Interno Bruto

orçamentária e a possibilidade de receberem as cinco do setor em 2021. A projeção para
parcelas de R$ 600 como trabalhadores informais. O 2020, no entanto, foi revista de 2%
texto possibilita, no entanto, que organizações de

para 1,5%. Apesar de melhora nas

agricultores familiares prejudicados pela pandemia

estimativas da lavoura, de 3% para

paguem com a produção parcelas de Cédulas de

3,6% em 2020, a pecuária deve

Produto Rural à Conab. g1.globo.com

recuar 2,8%. ipea.gov.br
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