
SOJA - SACA 60 kg
Dia  Preço
07/11/22..................R$ 169,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia  Preço
07/11/22..................R$ 76,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia  Preço
07/11/22..................R$ 103,00

Fonte: Seab/Deral/DEB
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• Segunda-feira com pancadas de 
chuva isoladas em vários setores do 
Paraná, especialmente no período 
da tarde. Esquenta mais no oeste e 
no noroeste paranaense.

Mínima:  09°C em Curitiba
Máxima: 25°C em Londrina
Fonte: Simepar. Fechamento desta edição: 11:00.

Estado antecipa pagamento de R$ 27,8 milhões para 
hospitais filantrópicos
 O Governo do Pa-
raná, por meio da Secreta-
ria estadual da Saúde, an-
tecipou em uma semana o 
pagamento de R$ 27,8 mi-
lhões para 41 prestadores 
de serviços do Estado. Os 
recursos são direcionados 
aos hospitais filantrópicos 
do Paraná e se referem 
aos resultados obtidos 
de acordo com as metas 
estabelecidas nos convê-
nios (contratualização).
 "Uma das priori-
dades da nossa gestão é a 

parceria com os prestado-
res, especialmente neste 
contexto de um cenário 
pós-pandêmico. Segui-
mos dando continuidade 
ao nosso compromisso 
com a fi lantropia, que 
sempre garantiu um valio-
so serviço à área da saúde 
do Estado", destacou o 
secretário Beto Preto, 
que assinou a autorização 
para o pagamento. Ele 
enfatizou que a rede filan-
trópica de hospitais tem 
um papel fundamental na 

expansão do atendimento 
aos paranaenses.
 "Sob a orientação 
do governador Ratinho 
Junior, temos seguido 
uma linha de zelo e va-
lorização de prestadores 
de serviço no Paraná. 

Os hospitais filantrópi-
cos, além de terem sido 
grandes parceiros na 
pandemia, se destacam 
justamente por apoiar o 
Estado não apenas na ca-
pacidade de atendimento, 
mas também na tarefa da 

regionalização da saúde, 
o que permite chegar até 
a casa das pessoas com 
mais eficiência”, comple-
tou.
 Desde janeiro, a 
Secretaria da Saúde já 
destinou mais de R$ 878 
milhões para os hospitais 
filantrópicos, contemplan-
do as áreas de serviço am-
bulatorial, autorização de 
internações hospitalares 
e também contratualiza-
ção.
 “Temos realizado 

investimentos e fortaleci-
do toda a rede hospitalar 
do Estado, o que também 
inclui as unidades filantró-
picas. Esta expansão em 
recursos se deu em muito 
por conta da luta contra a 
pandemia, o que rendeu 
um legado para a saúde 
do Paraná. Hoje, nosso 
trabalho é pela manuten-
ção e desenvolvimento 
destas melhorias, que 
fazem a diferença na qua-
lidade de vida de todos”, 
finalizou o secretário.

Fonte: www.aen.pr.gov.br

Fonte: www.aen.pr.gov.br

Chuvas de outubro beneficiaram agricultura e pastagens
 Os altos índices 
de chuvas registrados em 
outubro beneficiaram a 
agricultura e a pecuária. 
Apenas as culturas do tri-
go e feijão foram preju-
dicadas pelas condições 
climáticas, segundo bo-
letim agrometeorológico 
emitido nesta segunda-
-feira (7) pelo Instituto de 
Desenvolvimento Rural 
do Paraná – Iapar-Emater 
(IDR-Paraná. O mês fina-
lizou com chuvas acima da 
média histórica em todas 
as regiões do Estado e com 
temperaturas amenas, em 
decorrência da abundân-
cia de água.
 De acordo com 
o boletim, elaborado em 
conjunto com a Secretaria 
estadual da Agricultura e 
do Abastecimento (Seab) 
e o Simepar, até o final 
de outubro haviam sido 
semeados 67% da safra 
de soja no Paraná e, do 
total, 95% apresentavam 
boas condições. As chuvas 
atrasaram o plantio, mas 
favoreceram o aumento 
da disponibilidade de água 
no solo e germinação das 
sementes. Porém, pro-
vocaram baixos índices 
luminosidades e baixas 
temperaturas, acarretando 
um desenvolvimento mais 
lento das plantas.
 O milho 1ª safra 
foi semeado em 91% da 
área de plantio até o final 
do mês passado. Do total, 

86% apresentavam condi-
ções consideradas boas, 
13% médias e 1% ruim. 
As chuvas constantes de 
outubro favoreceram o 
abastecimento hídrico do 
solo e das plantas, po-
rém, assim como a soja, 
o longo período nublado 
com baixa incidência de 
radiação solar e tempe-
raturas baixas provocou 
um desenvolvimento mais 
lento da cultura.
 A s  c o n d i ç õ e s 
meteorológicas de outu-
bro foram desfavoráveis 
para a cultura do feijão 1ª 
safra. As luminosidades 
e temperaturas baixas 
registradas prejudicaram 
o desenvolvimento de al-
gumas lavouras, que apre-
sentaram porte baixo. As 
precipitações constantes 
impediram a semeadura 
do feijão em alguns locais 
e o excesso de umidade 
acarretou perda na qua-
lidade das lavouras mais 
adiantadas na fase de 
maturação.

TRIGO
 A colheita do trigo 
no Paraná teve continui-
dade em outubro. Segun-
do a Seab, até o final do 
mês, 72% da área haviam 
sido colhidas. Quanto às 
condições das lavouras 
64% foram classificadas 
como boa, 31% médias e 
5% ruins. A abundância de 
chuvas, além das geadas 
em algumas regiões du-

rante o desenvolvimento 
vegetativo, prejudicaram a 
qualidade e produtividade 
do cereal.

BENEFICIADOS
 Diversas culturas 
foram beneficiadas pelo 
clima em outubro. A colhei-
ta da mandioca ocorreu em 
um ritmo mais lento, mas 
o plantio da nova safra foi 
praticamente concluído e 
as lavouras apresentaram 
bom desenvolvimento. 
Também foi dada 
continuidade 
na colhei ta 
da cana-de-
-açúcar e 
a  p lan-
tação de 
n o v a s 
lavou-
r a s 
a p r e -
sentou bons 
desenvolv i -
mentos.
 As chuvas acima 
da média histórica foram 
benéficas para a fruticultu-
ra em geral, para as olerí-
colas, para o café e para as 
pastagens - com aumento 
da produção de massa 
verde.
MANANCIAIS E SOLO

 As chuvas eleva-
ram consideravelmente os 
níveis dos rios, represas 
e córregos. Mas as con-
dições climáticas fizeram 
aumentar episódios de 
erosão provocadas por 
excesso de água no solo.


