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BOLETIM SEMANAL DE CONJUNTURA DESTACA
TÉRMINO DA COLHEITA DO CAFÉ NO PARANÁ

O Boletim Semanal de Conjuntura do Deral fala sobre
o término da colheita do café no Paraná. A estimativa
é de que tenham sido produzidas 943 mil sacas de 60
kg em uma área de 35.556 hectares. O café sofreu no
período de frutificação, em razão do clima seco e
quente, mas essa situação favoreceu a colheita e
secagem, garantindo boa qualidade. A análise dessa e
de outras culturas está no documento.
agricultura.pr.gov.br

CORONAVÍRUS
CASOS NO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 160.228
INTERNADOS: 1.078
RECUPERADOS: 114.358
ÓBITOS: 4.024
Fonte: Informe Epidemiológico da
Sesa em 18 de setembro.
Leia mais: www.saude.pr.gov.br

UNIOESTE FAZ MAPEAMENTO
DA PRODUÇÃO DE ORGÂNICOS

LA NIÑA DEVE TRAZER CHUVAS IRREGULARES E
ABAIXO DA MÉDIA ATÉ DEZEMBRO
Em evento online organizado, entre outros órgãos,
pela Seab, discutiu-se a influência do fenômeno La
Niña na agricultura e meio ambiente. A previsão do
meteorologista Marco Jusevicius, do Simepar, é que o
Paraná terá chuvas irregulares entre abaixo e próximo
da média até dezembro. O coordenador do
Programa Grãos Sustentáveis, do IDR-Paraná, Edivan
Possamai, apresentou boas práticas que podem
minimizar os efeitos danosos. A live teve participação
do secretário Norberto Ortigara. agricultura.pr.gov.br

A Universidade Estadual do
Oeste do Paraná (Unioeste), por
meio do campus de Toledo,
está mapeando a produção
orgânica na região, em projeto
que conta com a parceria do
Instituto Tecnológico Federal,
de Assis Chateaubriand, Centro
de Apoio e Promoção da
Agroecologia e empresa
Biolabore, de Santa Helena. Até
a pandemia, havia cerca de 50
produtores cadastrados, com
informações detalhadas da
cadeia. A intenção é expandir
para outras regiões do Estado.
unioeste.br
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ADAPAR ALERTA SOBRE RECEBIMENTO DE
PACOTES DE SEMENTES NÃO ENCOMENDADOS

Pacotes de sementes como “brindes” de produtos
comprados pela internet, ou até sem a solicitação
de qualquer encomenda, podem trazer pragas,
doenças e plantas daninhas que não existem no
País, capazes de causar graves prejuízos à
agricultura e ao meio ambiente. O alerta é da
Adapar após relatos em alguns estados brasileiros,
inclusive no Paraná. O material não deve ser aberto,
descartado e nem utilizado. agricultura.pr.gov.br

NA MÍDIA
O PARANÁ - Reportagem sobre o

plantio de soja no Paraná
entrevista a economista do Deral
Jovir Esser. oparana.com.br
CBN - Emissora ouviu o gerente

de Sanidade Vegetal da Adapar,
Renato Rezende Young Blood,
sobre o caso das sementes
recebidas no Paraná sem
solicitação. cbncuritiba.com
G1 - O mesmo tema foi pautado

pelo G1 Paraná. g1.globo.com

CEBOLA E BATATA FICAM MAIS
BARATAS NAS PRINCIPAIS CEASAS
PETROBRAS INICIA VENDA DE UNIDADE DE
FERTILIZANTE NO PARANÁ

A Petrobras (PETR3; PETR4) informou que iniciou a
etapa de divulgação para venda da totalidade de

A cebola registrou queda nos
preços no atacado em todas as
Centrais de Abastecimento
(Ceasas) analisadas pela

suas ações na empresa Araucária Nitrogenados S.A. Companhia Nacional de
(ANSA), no Paraná. A ANSA possui uma unidade
Abastecimento (Conab). Na cidade
industrial de fertilizantes nitrogenados em
do Recife, a redução foi de 46,9%,
Araucária. moneytimes.com.br

BRASIL FAZ PRIMEIRA EXPORTAÇÃO DE MELÃO
FRESCO PARA A CHINA

A Bollo Brasil, empresa com sede em Mossoró (RN),
acaba de realizar a primeira exportação brasileira
de melão fresco para a China. A venda foi possível
graças à autorização para importação dessa fruta
concedida pelo país asiático em janeiro. A Bollo
Brasil é subsidiária da Bollo International Fruits,

enquanto no Rio de Janeiro a
diminuição ficou em torno de
20,7%. O arrefecimento já era
aguardado pela previsão da maior
intensidade da oferta, bem como
da diversificação das áreas de
produção nesta época do ano,
como aponta o 9º Boletim Prohort

com sede na Espanha, e maior produtora de melão divulgado na quinta-feira (17).
gov.br/agricultura
pele de sapo do mundo. freshplaza.es
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