
SOJA - SACA 60 kg
Dia  Preço
29/10/21..................R$ 159,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia  Preço
29/10/21..................R$ 78,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia  Preço
29/10/21..................R$ 88,00

Fonte: Seab/Deral/DEB
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• Com relação às temperaturas, 
o interior do Estado seguirá mais 
aquecido e nas regiões mais ao 
leste paranaense as temperaturas 
seguirão mais amenas.

Mínima:  16°C em Curitiba
Máxima: 29°C em Londrina
Fonte: Simepar. Fechamento desta edição: 11:00.

Mais 193 mil vacinas contra a Covid-19 devem chegar ao 
Estado nesta sexta
 O Ministério da 
Saúde confirmou na tarde 
desta quinta-feira (28) o en-
vio de mais 193.300 vacinas 
contra a Covid-19 ao Para-
ná. As 193.050 doses da 
Pfizer/BioNTech e as 250 da 
AstraZeneca/Fiocruz ainda 
aguardam a divulgação do 
informe técnico do governo 
federal, ou seja, ainda têm 
público-alvo indefinido.
 Os imunizantes 

devem chegar no Aeroporto 
Afonso Pena, em São José 
dos Pinhais, na Região Me-
tropolitana de Curitiba, nes-
ta sexta-feira (29) às 10h20, 
no voo G3 1115 e às 18h40, 
no voo G3 1108.
 Na sequência, se-
rão encaminhados para o 
Centro de Medicamentos 
do Paraná (Cemepar) para 
conferência e armazena-
mento até que sejam des-

centralizadas para as 22 Regionais de Saúde.
 De acordo com os dados do Vacinômetro nacio-
nal, já são 15.607.716 vacinas contra a Covid-19 aplicadas 

no Paraná, sendo 8.546.891 D1 e 6.721.035 D2. Além 
disso, o Estado também registra a aplicação de 36.890 
doses adicionais (DA) e 304.497 DR.

Fonte: www.aen.pr.gov.br

Líderes do G20 se comprometem a limitar aquecimento global
Esboço de acordo propõe ações a serem levadas à COP26

 Antes de seguirem para a COP26 - a Conferên-
cia do Clima - em Glasgow, na Escócia, os 20 países 
mais ricos se reúnem no fim de semana em Roma. Na 
agenda está o estabelecimento de medidas urgentes 
para manter o objetivo de limitar o aquecimento do 
planeta a 1,5 grau Celsius. Um esboço de acordo traça 
a argumentação preparatória do G20 para alavancar 
ações concretas, a serem discutidas na 26ª Conferência 
do Clima da Organização das Nações Unidas (ONU).
 "Nós nos comprometemo a enfrentar o desafio 
existente das alterações climáticas", dizem os 20 paí-
ses mais ricos do mundo,de acordo com as primeiros 
tópicos do comunicado da reunião de Roma, citado pela 
Reuters.
 O compromisso é visto como trampolim funda-
mental para atenuar a crise climática, antes da COP26, 
na Escócia.

1,5 grau
 Segundo documento-esboço, os líderes do 
G20 deverão reconhecer que se o aquecimento puder 
ser limitado a 1,5 grau acima dos níveis pré-industriais, 
os impactos das mudanças climáticas são "muito mais 

baixos" do que se a temperatura subir em 2 graus.
 As nações desenvolvidas deverão também se 
comprometer a aplicar "ações imediatas para alcançar 
a meta de 1,5 grau", diz o documento.
 Esse compromisso já vem, pelo menos, desde 
2015, com o Acordo de Paris, no qual os signatários 
tinham acordado em manter o aquecimento global 
"abaixo" de 2 graus, de preferência, em 1,5 grau.
 Destacando os episódios climáticos extremos, 
a comunidade científica tem insistido em limitar a subi-
da da temperatura, sob pena de o planeta sofrer uma 
catástrofe ambiental.
 "Atendendo ao apelo da comunidade científica, 
observando os alarmantes relatórios do Painel Inter-
governamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) e 
cientes de nosso papel de liderança, comprometemo-
-nos a enfrentar o desafio existente das alterações 
climáticas", destaca o G20.
 "Reconhecemos a importância fundamental 
de alcançar emissões líquidas globais de gases de 
efeito estufa ou neutralidade de carbono até 2050", 
acrescenta.
 A data "2050" está entre aspas no documento-
-esboço, indicando que o ano poderá estar sujeito a 
negociação.

Carvão
 Entre os países que compõem o G20 estão o 
Brasil, a China, Índia, Alemanha e os Estados Unidos. 
São responsáveis por 80% do Produto Interno Bruto 

mundial, 60% da população e cerca de 80% das emis-
sões globais de gases de efeito estufa.
 O grupo dos 20 reafirmou o compromisso de 
"eliminar e racionalizar" os subsídios aos combustíveis 
fósseis até 2025 e reduzir o uso do carvão para produzir 
energia. O carvão é apontado como o principal poluente 
que contribui para o aquecimento global.
 "Faremos o máximo para evitar a construção 
de novas centrais elétricas a carvão". Eles alertam 
que, para esse objetivo, devem ser levadas em conta 
as circunstâncias nacionais e acrescentam que irão 
implementar um sistema energético "amplamente 
descarbonizado" na década de 2030.
 No documento inicial, os países se com-
prometem também a cortar emissões coletivas de 
metano,"substancialmente" até 2030, prazo que apa-
rece entre parênteses.
 O Centro de Convenções de Roma La Nuvola, no 
distrito EUR da cidade, sediará o encontro de dois dias, dos 
chefes de Estado do G20, neste fim de semana na Itália.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

        Paraná deve produzir 25,37 milhões de toneladas 
de grãos na safra de verão

 O Paraná produzirá 25,37 milhões de toneladas 
de grãos na safra de verão 2021/2022, em uma área de 
6,2 milhões de hectares. Se as estimativas se confirmarem, 
o volume será 9% superior ao atingido na safra passada, 
enquanto a área é 1% maior. Os dados são do relatório 
mensal divulgado nesta quinta-feira (28) pelo Departamen-
to de Economia Rural (Deral), da Secretaria de Estado da 
Agricultura e do Abastecimento.
 Segundo o documento, destaca-se o crescimento 
da área da soja, que deve ser de 5,62 milhões de hectares, 
1% a mais do que no ciclo 2020/2021, quando foi de 5,59 
milhões. A produção esperada é de 20,8 milhões de tone-
ladas, 6% superior ao total colhido na safra 2020/2021.
 O secretário estadual da Agricultura e do Abas-
tecimento, Norberto Ortigara, avalia que, até o momento, 
a safra está correndo bem. “Temia-se pelo La Ninã, mas 
veio um regime de chuvas mais intenso durante o mês de 
outubro, e já temos mais de 60% da área de soja semeada, 
um índice satisfatório se comparado aos anos anteriores”, 
afirmou.
 Tanto o milho quanto o feijão da primeira safra es-
tão na reta final da semeadura, com respectivamente 93% 
e 88% da área plantada. As perspectivas para a primeira 
safra de feijão indicam redução de 9% na área de plantio 
na comparação com a safra 2020/2021. “Ainda assim, a 
produção deve crescer 7% e somar 274,5 mil toneladas”, 
analisou o chefe do Deral, Salatiel Turra.
 De modo geral, a safra paranaense tem um quadro 
satisfatório para as condições atuais, na avaliação do se-
cretário Ortigara. “Grande parte das lavouras se apresenta 
em boas condições, ainda que as adversidades climáticas 
da última semana tenham prejudicado algumas áreas, que 

terão que ser replantadas, infelizmente trazendo custos 
para os nossos produtores”, afirmou.
 O relatório também traz informações sobre os 
cereais de inverno do ciclo 2020/2021. A estimativa de pro-
dução mostra uma perda de 289 mil toneladas de trigo em 
relação ao relatório do mês passado, que previa volume de 
3,5 milhões de toneladas. Agora, estima-se uma produção 
de aproximadamente 3,2 milhões de toneladas.

MILHO PRIMEIRA SAFRA
 O plantio da primeira safra de milho 2021/2022 
praticamente encerrou nesta semana, chegando a 93% da 
área estimada em 423,7 mil hectares – 14% superior à do 
ciclo passado. A estimativa é de que sejam produzidas 4,1 
milhões de toneladas. Se o número se confirmar, representa 
33% a mais do que o colhido na safra anterior.
 Os preços recebidos pelos produtores pela saca 
de 60 kg estão acima de R$ 83,00, valor 38% maior do que 
a média de outubro do ano passado.
 “Nos últimos 90 dias, observou-se uma queda 
constante nos preços. Entretanto, a tendência ainda é 
que os valores mantenham-se em patamares elevados, 
pois o dólar continua alto, a demanda pelo cereal continua 
aquecida e a produção nacional ainda tem certo grau de 
incerteza”, explicou o analista de milho do Deral, Edmar 
Gervásio.
 Na somatória da primeira e segunda safra, o 
Departamento estima que o Paraná recupere a produção 
frustrada do ciclo anterior e produza entre 15 e 18 milhões 
de toneladas.

SOJA
 O plantio da soja evoluiu de forma consistente e 
nesta semana chegou a 60% da área total, com 96% das 
lavouras em boas condições. Segundo o Deral, a produção 
do grão deve chegar a 20,8 milhões de toneladas na safra 

2021/2022, 5% superior à do ciclo passado. Já a área é 
estimada em 5,6 milhões de hectares, 1% maior.
 Destaca-se ainda a alta rentabilidade da cultura, 
segundo Edmar Gervásio. Nos últimos quatro anos, o au-
mento médio (anual) do preço recebido pelos produtores 
pela saca de 60kg de soja foi de 28,41%, enquanto os 
custos de produção subiram apenas 3,8%. A margem de 
lucro bruta, que era de 97% em 2018, saltou para 286% 
neste ano. “Do ponto de vista econômico, poucas atividades 
conseguiram tamanha rentabilidade”, disse o técnico.
 Na última semana, os produtores receberam, em 
média, R$ 153,00 pela saca de 60 kg. Em outubro do ano 
passado, o preço médio era de R$ 141,00. Com expectativa 
de mais valorização dos preços, os produtores frearam a 
comercialização, cujo índice é de 8% até o momento, bem 
abaixo da média para o período, de aproximadamente 40%.

TRIGO
 A colheita do trigo chegou a 82% da área nesta 
semana. A seca levou à redução de 289 mil toneladas na 
estimativa de produção. Se no mês passado esperava-se 
que o Paraná produzisse 3,5 milhões de toneladas de 
trigo, o relatório de outubro aponta para uma produção de 
3,2 milhões de toneladas. Em relação ao potencial inicial, 
a quebra é de 19%. Já a área deve ser 7% superior à do 
ciclo passado e somar 1,21 milhão de hectares.
 “Isso significa que o Brasil terá que importar um 
volume maior para suprir suas necessidades, em um 
momento de alta volatilidade do dólar e de preços interna-
cionais que se mantêm em patamares mais altos do que 
nos últimos sete anos”, disse o agrônomo do Deral Carlos 
Hugo Godinho. A comercialização atingiu o índice de 39%, 
contra 47% no mesmo período do ano passado.

Fonte: www.aen.pr.gov.br


