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BOLETIM DESTACA PLANTIO DA SOJA NO PR
O Boletim Semanal de Conjuntura, produzido pelo
Deral, ressalta esta semana o fim do vazio sanitário da
soja e a possibilidade de os produtores poderem
iniciar o plantio da nova safra. A primeira estimativa é
que sejam semeados aproximadamente 5,5 milhões
de hectares, um pequeno aumento em relação ao
ciclo anterior. No entanto, o clima seco preocupa e as
previsões do Simepar são de pouca alteração. O
boletim também analisa outras culturas.
agricultura.pr.gov.br

CORONAVÍRUS
CASOS NO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 149.072
INTERNADOS: 1.110
RECUPERADOS: 104.110
ÓBITOS: 3.741
Fonte: Informe Epidemiológico da
Sesa em 11 de setembro.
Leia mais: www.saude.pr.gov.br

BASE INTEGRADA REFORÇA
POLICIAMENTO NA FAIXA DE
FRONTEIRA DO PR E DO MS
Paraná e Mato Grosso do Sul

passam a contar com a primeira
base náutica integrada, que irá
reforçar as operações conjuntas

ALERTA GEADA ENCERRA ATIVIDADES DE 2020

O IDR-Paraná e o Simepar emitiram nesta sexta-feira
(11) o último boletim do Alerta Geada em 2020.

das forças de segurança na faixa
de fronteira dos dois estados. A
Base Traubach foi inaugurada

Operando de maio a setembro, o Alerta Geada

nesta sexta-feira (11) pelo

possibilidade de ocorrer geadas com potencial de

Segurança Pública, André

oferece boletins diários sobre as condições do tempo governador Carlos Massa Ratinho
Junior e pelo ministro da Justiça e
na região cafeeira do Paraná e, caso haja
causar danos às lavouras, faz a emissão de avisos com Mendonça, em Querência do
tempo suficiente para que os produtores possam

Norte. A estrutura foi cedida pela

aplicar técnicas de proteção de cafezais com idade

Adapar para uso compartilhado.

de seis meses a dois anos de implantação. iapar.br

aen.pr.gov.br
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LA NIÑA PODE AFETAR A PRODUÇÃO GLOBAL DE
ALIMENTOS E ELEVAR PREÇOS
O fenômeno La Niña pode atrapalhar a produção

global de alimentos, elevando os preços, à medida
que secas e inundações em potencial trazem
transtornos a commodities agrícolas importantes
do Sudeste Asiático à América do Sul. O fenômeno
altamente antecipado foi oficialmente formado,
disse o Centro de Previsão do Clima dos EUA na
quinta-feira, após o último evento significativo de
La Niña em 2011. brasilagro.com.br

ALEMANHA SUSPENDE EXPORTAÇÃO DE CARNE
SUÍNA PARA A CHINA

As exportações alemãs de carne suína para a China
e alguns outros países não membros da União
Europeia estão temporariamente inviáveis e
pararam após um caso de peste suína africana ter
sido confirmado em um javali selvagem. As vendas
de carne suína alemã aos chineses são avaliadas em
cerca de 1 bilhão de euros por ano. O caso de peste
suína foi registrado no Estado de Brandemburgo.
g1.globo.com

NA MÍDIA
CGN – Site destacou a agenda do

secretário Norberto Ortigara em
Cascavel. cgn.inf.br
O PARANÁ - Matéria cita visita do

secretário Norberto Ortigara e do
diretor-presidente do IDR-Paraná,
Natalino Avance de Souza, ao
Show Rural Coopavel.
oparana.com.br
CBN CURITIBA - Entrevista com

o economista do Deral Marcelo
Garrido sobre o preço dos
alimentos. cbncuritiba.com
VOZ DO SUDOESTE - Emissora

entrevistou o chefe do Deral,
Salatiel Turra, sobre o trabalho do
departamento e a agricultura
paranaense. facebook.com
NOTÍCIAS AGRÍCOLAS - Matéria

fala sobre o fim do vazio sanitário
da soja no Paraná e cita o
Engenheiro Agrônomo da Adapar
Marcílio Martins Araújo.
noticiasagricolas.com.br

EXPORTAÇÕES DO AGRO EM AGOSTO SOMAM QUASE US$ 9 BI

O Brasil exportou US$ 8,91 bilhões em produtos do agronegócio em agosto deste ano,
uma elevação de 7,8% em relação ao mesmo mês do ano passado (US$ 8,26 bilhões). A
Balança Comercial do Agronegócio foi divulgada nesta sexta-feira e mostra que a
elevação de vendas externas da soja em grãos e do açúcar impulsionou o resultado.
agricultura.gov.br
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