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SAFRA DE VERÃO DEVERÁ CHEGAR A 24,3
MILHÕES DE TONELADAS NO PARANÁ

Na primeira avaliação da safra de verão 2020/21, que

CORONAVÍRUS
CASOS NO PARANÁ*:

começa a ser plantada em todo o Paraná, o

CONFIRMADOS: 125.601

Departamento de Economia Rural (Deral) estima um
volume de 24,3 milhões de toneladas de grãos, numa

INTERNADOS: 1.180

área de seis milhões de hectares, a maior ocupada
até agora no Estado. São 65 mil hectares a mais do

RECUPERADOS: 85.464

que a safra anterior, que serão basicamente
ocupados pela soja. Segundo o Deral, cerca de 98%

ÓBITOS: 3.155

da produção estimada será soja e milho, com
predomínio do primeiro, cujo desempenho está
difícil de ser superado. A saca de soja está sendo
negociada por valor superior a R$ 100,00, fazendo os
produtores optarem pelo grão. agricultura.pr.gov.br

* Fonte: Informe Epidemiológico da
Sesa em 28 de agosto.
Leia mais: www.saude.pr.gov.br

NO DIA DO AVICULTOR, SETOR
CELEBRA PROJEÇÕES POSITIVAS
Os avicultores celebram hoje o

Dia do Avicultor com boas
perspectivas, diz a Associação
Brasileira de Proteína Animal. A
produção de carne de frango
poderá alcançar 13,7 milhões de
toneladas em 2020, número 3% a
4% maior em relação a 2019.
noticiasagricolas.com.br

BOLETIM AGROPECUÁRIO ANALISA PRODUÇÃO DE GRÃOS NO ESTADO

O primeiro levantamento da safra de verão, divulgado pelo Deral, é um dos destaques
no Boletim Semanal de Conjuntura, referente à semana de 23 a 28 de agosto. O
boletim também traz análise sobre o desenvolvimento de algumas das culturas do
Estado e informações sobre preços praticados. Sobre o café, o registro é da fase final
de colheita tanto no Paraná quanto no Brasil. A expectativa é que o clima tenha
preservado a boa qualidade da bebida. agricultura.pr.gov.br
Instagram:@seabparana Facebook.com/seabpr Contato: imprensa@seab.pr.gov.br

CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL REDUZ TAXA
DE JUROS PARA O SETOR CAFEEIRO...

NA MÍDIA
REUTERS - Reportagem sobre a

safra de grãos do Paraná
entrevistou os técnicos do Deral
Marcelo Garrido e Carlos Hugo
Godinho. br.reuters.com
O PARANÁ - Matéria sobre a

adesão de Cascavel ao selo Susaf-

A partir desta sexta-feira, as taxas de juros com

PR cita a Adapar.

recursos do Fundo de Defesa da Economia

oparana.com.br

Cafeeira (Funcafé) estão reduzidas e passam de 6% ESTOQUES DE SUCO DE LARANJA
ao ano para 5,25% em operações de custeio,
DEVEM CAIR NA SAFRA 2020/21
comercialização e financiamento para

Os estoques de suco de laranja

cooperativas; de 7,5% para 6,75% para capital de

brasileiro na rede de distribuição

giro; e de 3% para 2,25% para remuneração do

das grandes indústrias

Funcafé sobre empréstimos. A decisão foi tomada

exportadoras (Citrosuco, Cutrale e

em reunião do Conselho Monetário Nacional.

Louis Dreyfus Company) somaram

agricultura.gov.br

471,1 mil toneladas em 30 de

...E PARA AGRICULTORES FAMILIARES ATINGIDOS
POR VENDAVAIS

junho. O volume está um pouco

Na mesma reunião, o CMN aprovou a redução das

previstas pela CitrusBR em maio e

taxas nas operações de crédito de custeio e de
investimentos realizadas por meio do Pronaf para
os agricultores prejudicados por vendavais até 15
de agosto. As taxas caíram de 4% para 2,75%. Em
julho, os agricultores prejudicados pelo “Ciclone
Bomba” tinham recebido o mesmo tratamento.
agroemdia.com.br

acima das 420,8 mil toneladas
86,1% superior ao registrado no
mesmo período de 2019. A
previsão, agora, é de forte queda,
em razão da bienalidade negativa
da safra 20/21, podendo chegar a
240 mil toneladas em junho de 21.
citrusbr.com

GEADA ATINGE LAVOURAS DE MILHO NA FASE INICIAL DE PLANTIO NO RS

As áreas recém-plantadas de milho no Rio Grande do Sul foram atingidas pelas fortes
geadas nos últimos dias. Segundo o Emater/RS-Ascar, nas áreas em início de
desenvolvimento, a gema apical da planta no interior do solo teve uma barreira de
proteção, o que amenizou o efeito das geadas e do granizo. Mas houve danos em muitas
lavouras implantadas em áreas de baixas altitudes, cujos estágios de desenvolvimento
estão mais avançados. revistagloborural.globo.com

Newsletter da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento.28/08/2020 - edição 109 pg.2

