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CONAB PROJETA SAFRA DE 310,9 MI  DE TON
DE GRÃOS;  IBGE ESTIMA EM 296,2 MILHÕES

O Conselho Internacional de Grãos elevou sua previsão de produção global de grãos na temporada
2022/23, para 2,256 bilhões de toneladas, ante 2,255 bilhões de toneladas da previsão divulgada em
novembro. Caso confirmado, o volume total da produção será 1,48% menor do que o estimado para a
temporada 2021/22, de 2,290 bilhões de toneladas. A estimativa para o consumo mundial de grãos
foi elevada de 2,272 bilhões de toneladas para 2,275 bilhões de toneladas. broadcast.com.br
 

As cinco unidades da Ceasa/PR transacionaram 1,3
milhão de toneladas de 203 itens diferentes em
2022, segundo os dados preliminares. O montante
financeiro foi de R$ 4,8 bilhões, com preço médio de
R$ 3,67 o quilo. A participação de produtos nacionais
alcançou 99%. Em 2021, o volume foi o mesmo, mas
o resultado financeiro ficou em R$ 3,9 bilhões. A
análise faz parte do Boletim de Conjuntura
Agropecuária desta semana. agricultura.pr.gov.br

CEASA/PR COMERCIALIZOU 1,3 MILHÃO DE
TONELADAS E FATUROU R$ 4,8 BI EM 2022

O Governo do Paraná, por meio do
Instituto Fundepar, começou a
entrega da primeira remessa de 2023
da alimentação escolar para as mais
de 2,1 mil instituições de ensino
estaduais. Os gêneros alimentícios
não perecíveis são entregues pelos
fornecedores na unidade
armazenadora do IDR-Paraná, em
Pinhais. O investimento em
alimentação previsto para todo o ano
é de cerca de R$ 500 milhões.
Também serão entregues nas escolas
itens como carnes, ovos, frutas,
verduras, hortaliças e outros da
agricultura familiar. aen.pr.gov.br 

A produção de grãos na safra 2022/23 no País está
estimada em 310,9 milhões de toneladas, segundo o
quarto levantamento da safra de grãos, divulgado pela
Conab. Se confirmada, representa incremento de 14,5%,
ou 39,3 milhões de toneladas a mais que na temporada
passada. A projeção de dezembro apontava 312,2 milhões
de toneladas. O ajuste se deve ao clima adverso em
algumas regiões produtoras, em especial no Rio Grande
do Sul, impactando a produtividade principalmente de
milho e soja. Já o terceiro e último Prognóstico da
Produção Agrícola, do IBGE, apontou para 296,2 milhões
de toneladas, aumento de 12,6% em relação ao resultado
do ano passado. Em relação ao prognóstico anterior, há
um  ajuste para cima, de 0,8%, ou 2,2 milhões a mais.

 CONSELHO INTERNACIONAL DE GRÃOS PREVÊ PRODUÇÃO GLOBAL EM 2,256 BI DE TON

GOVERNO ENTREGA ALIMENTOS
NÃO PERECÍVEIS PARA
MERENDA EM 2,1 MIL ESCOLAS
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