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Covid-19 no mundo
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**Esse monitor é um espaço dinâmico de atualização periódica criado pelo IICA para a análise e a prospecção do impacto da
crise sanitária mundial na segurança alimentar das Américas.
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Covid-19 na América
Atualmente, os Estados Unidos se mantém como o país do hemisfério (e do mundo) com mais casos
confirmados de covid-19, superando 2 milhões de casos, seguido pelo Brasil, com mais de 770 mil
(segundo no âmbito mundial) e pelo Peru, com 208 mil casos. O número de casos confirmados segue
aumentando na América Latina e no Caribe, registrando-se já mais de 1,4 milhões.
Nos últimos dias, o Chile registrou uma taxa de crescimento maior, alcançando 154 mil casos, ou seja,
813 casos confirmados para cada 100 mil habitantes (número superior aos 611 casos confirmados para
cada 100 mil habitantes registrados nos Estados Unidos).
Com relação ao número de mortes por coronavírus registradas por cada 100 mil habitantes, o Equador
registra a maior mortalidade, com 21 mortes para cada 100 mil habitantes; seguido pelo Brasil, com 19
mortes para cada 100 mil habitantes; o Peru, com 18; e o Chile, com 14.
Os Estados Unidos é o país que registra mais mortes (mais de 113 mil, ou 35 para cada 100 mil
habitantes).
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Análises e cenários
No blog do IICA, o mais recente:
A cadeia agroprodutiva de cacau e o estado de emergência no Peru
O preço e a demanda mundial do cacau no âmbito internacional têm aumentado lentamente, apesar
do panorama mundial de incerteza. Nesse sentido, as organizações de produtores de cacau fizeram
grandes esforços para cumprir seus compromissos comerciais e poder atender a seus clientes, apesar
dos atrasos e das dificuldades. Esse esforço continuará, porém, e deve dispor de maior apoio do Estado
por uma política de recuperação econômica e produtiva de longo prazo.
O fechamento de vias tem impactado fortemente os produtores de cacau, sobretudo por se
encontrarem em época de colheita. Com isso, se faz evidente que não só é necessário o apoio
econômico do Estado às famílias produtoras e às organizações, mas é de igual importância oferecer
facilidades de acessibilidade para favorecer a sustentabilidade dessa cadeia agroprodutiva. Isso se
mostra importante em todos os níveis de organização, desde as menores cooperativas e associações até
as maiores.
Todos os detalhes dessa semana na intervenção de Lourdes A. Lares Acero, licenciada em Antropologia,
pela Pontifícia Universidade Católica do Peru, e egressa do Mestrado em Estudos Amazônicos, pela
Universidade Nacional Mayor de San Marcos. https://bit.ly/3fgTjVu

Turismo rural: uma oportunidade para fortalecer a agricultura diante da covid19
Para os produtores da agricultura familiar e para as pequenas agroindústrias, o turismo rural pode se
constituir em uma importante estratégia econômica ao se integrar em um circuito curto de
comercialização, por meio de visitas às propriedades rurais agropecuárias que promovam o consumo in
situ e que incentivem a posterior compra de produtos. Além disso, pode fomentar o orgulho local das
comunidades camponesas e indígenas ao compreender sua função no suporte dos sistemas agrícolas e
no cuidado das paisagens e da biodiversidade.
Essa provável tendência, de interesse renovado dos turistas por visitar zonas rurais diante das poucas
garantias sociais e sanitárias para viajar ao estrangeiro, também pode impulsionar o desenvolvimento
de agronegócios vinculados ao turismo (gastronomia tradicional, plantas medicinais, oficinas de
artesanato, queijarias) que poderiam ser uma alternativa para diversificar as receitas das comunidades e
criar novos empregos.
Todos os detalhes essa semana na intervenção de Daniel De Jesús Contreras, Especialista em
valorização turística do patrimônio alimentar em territórios rurais, Universidade Autônoma do Estado do
México https://bit.ly/37n7WDL
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Temas de relevância do setor de agroalimentos
Produção
* Medidas relacionadas ao setor produtivo agroalimentar e informações sobre canais de impactos
visualizados nos países da América e seus efeitos (produtos cultivados ou colhidos nesta época).
Brasil: cerca de um terço dos agricultores
familiares de São Paulo solicitaram auxílios de
emergência

El Salvador: associações de agricultores reportam
perdas de US$1,5 milhões por chuvas

Dados publicados pela Revista Globo Rural,
desenvolvidos pela CATI em uma pesquisa no mês
de maio, indicam que, nesse estado, 32% dos
agricultores familiares solicitaram a ajuda de
emergência pela pandemia disponibilizada pelo
governo federal.

As estimativas são realizadas pela Câmara
Salvadorenha de Pequenos e Médios Produtores
Agropecuários (Campo) e refletem que a passagem da
Tormenta Tropical Amanda fez com que os
agricultores (principalmente de cultivos familiares)
perdessem US$1,5 milhões dos investimentos
destinados aos primeiros cultivos de milho e feijão.

Segundo a pesquisa, 59% dos produtores
informaram uma diminuição de suas receitas após o
começo da pandemia.
https://glo.bo/37pVcMS

Dados do governo indicam uma perda preliminar de
US$22 milhões em toda a cadeia agropecuária, o MAG
ainda está na fase de avaliação de danos na região
oriental. https://bit.ly/37kRlAw

Estados Unidos: cresce preocupação com o
aumento de casos de COVID-19 em empacotadoras
de frutas e verduras

México: setor agrícola é o único setor com
expectativa de geração de emprego

Segundo relatório de Reuters, estão ocorrendo
surtos de coronavírus em propriedades de frutas e
vegetais, bem como em empresas empacotadoras
nos principais locais de produção do país.
No último mês de maio, o Departamento de
Agricultura e a Administração de Alimentos e
Medicamentos disse que o governo poderia usar a
Lei de Defesa da Produção para manter o
suprimento de frutas e vegetais, a que daria às
empresas uma proteção, caso seus trabalhadores
adoeçam. https://reut.rs/3hdohQ5

Segundo a SADER, algumas pesquisas sobre emprego
refletem cifras de que o setor agricultura e pesca
mostra um ritmo de contratação com tendência
positiva de 1% para o terceiro trimestre de 2020.
Segundo informa El Economista, dados do Instituto
Mexicano do Seguro Social até abril de 2020 refletem
que no setor de agricultura, criação de gado,
silvicultura, pesca e caça há um registro de 697.914
trabalhadores; equivalente a um crescimento de
4,18% anual. https://bit.ly/30JRuwj
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Peru: setor agropecuário cresceu 2,2% no primeiro
quadrimestre

República Dominicana: economia diminuiu 7,5% no
primeiro quadrimestre do ano

Segundo dados do Minagri, apesar do impacto do
coronavírus na economia, o setor agropecuário
cresceu 2,2% interanual, sustentado pela maior
produção dos subsetores agrícola (2,3%) e pecuário
(2,0%).

Segundo relatório do Banco Central, a atividade
econômica, aproximada pelo Índice Mensal de
Atividade Econômica, apresentou uma variação
interanual de -7,5% no primeiro quadrimestre do
ano. As atividades que têm sido mais afetadas em
termos do valor agregado real no período janeiro-abril
de 2020 são Hotéis, Bares e Restaurantes (-34,1%),
Construção (-24,5%) e Mineração (-11,4%).

O crescimento do setor agrícola foi impulsionado
por uma maior produção de páprica, quinoa, mirtilo,
batata, azeitona e uva. Enquanto o crescimento do
setor pecuário ocorre devido à maior produção de
frangos, leite bovino cru, ovos de galinhas e suínos.
No mês de abril, o crescimento do setor
agropecuário foi do 0,6%
https://bit.ly/3feMEuH

Por sua vez, o setor agropecuário apresentou um
desempenho positivo de 5,2% interanual no primeiro
quadrimestre.
https://bit.ly/3hkZMk3
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Comercialização
*Medidas de natureza comercial que estão sendo adotadas pelos países, detalhes do impacto nos produtos
normalmente exportados neste período, impacto na logística comercial e nas cadeias globais de suprimentos.
Relatório da OMC analisa evolução do comércio nos
países mais pobres
Atualmente há 50 países menos adiantados, dos
quais 32 são membros da OMC e estão sendo os mais
afetados pela covid-19 devido à redução da receita
das exportações e à pouca demanda gerada pelos
mercados.

Nicarágua: setor privado solicita ao governo o
estabelecimento de 14 medidas econômicas e
sanitárias
O Conselho Superior da Empresa Privada (COSEP) da
Nicarágua apresentou um pacote de propostas para
mitigar o impacto da crise sanitária no emprego e na
produção do país.

https://bit.ly/3favAG8

Essas medidas se relacionam com a saúde pública; o
alívio e a proteção social; a proteção econômica e da
produção; e a medidas administrativas e trabalhistas.
https://bit.ly/3hfFAjo

Peru: MINCETUR apoia exportadores com a emissão
de certificados de origem

E-learning é o caminho a seguir na covid-19

Visando facilitar o comércio em tempos de covid-19,
o MINCETUR apoia seus exportadores com a emissão
dos certificados de origem necessários para ter
acesso ao tratamento aduaneiro preferencial no
âmbito dos acordos comerciais vigentes.
A Direção de Unidade de Origem do Ministério de
Comércio Exterior e Turismo do Peru está aceitando
cópias digitalizadas de certificados de origem a fim de
que se possa ter acesso ao tratamento preferencial
no âmbito de alguns acordos comerciais vigentes.
https://bit.ly/2AUQ07n

Numerosos cursos on-line permitem aumentar as
habilidades no desenvolvimento das exportações e
permitem tornar realidade o sonho de muitos
pequenos empresários de chegar a ter um negócio
próprio fazendo uso do aprendizado on-line, sentindo
como a cada dia o comércio eletrônico se torna uma
normalidade com novas formas de aprendizado
inovadoras que permitem manter o espírito
empresarial em tempos de crise.
https://bit.ly/2AUQjix

México deixou de ser o principal parceiro comercial Costa Rica aumenta controles sanitários na fronteira
dos Estados Unidos
Na Costa Rica, o aumento de casos de covid-19 tem
crescido e, portanto, o país está sendo mais estrito
O México já não é o principal parceiro comercial dos
com os controles sanitários nas zonas agrícolas
Estados Unidos, pois a pandemia de covid-19 tem
fronteiriças com a Nicarágua, a fim de que a
provocado uma queda significativa no valor das
produção de abacaxi e de mandioca não se veja tão
exportações do México para os Estados Unidos. Ver
afetada pela pandemia. https://bit.ly/37jToF2
mais detalhes na notícia a
seguir: https://bit.ly/3hmd4fQ
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Abastecimento
*Medidas que estão sendo tomadas pelos Ministérios da Agricultura de diferentes países no âmbito da
segurança alimentar.
Digitalizar o setor agrícola na América Latina, chave
para o progresso e a segurança alimentar: conversa
com o Prêmio Nobel Michael Kremer.
O prêmio Nobel de Economia de 2019 Michael
Kremer destacou que a extensão digital aos
pequenos produtores da América Latina é a resposta
para enfrentar os efeitos da covid-19.
O especialista, reconhecido internacionalmente por
seus trabalhos para combater e aliviar a pobreza,
expôs sobre as “Oportunidades para a agricultura
digital na América Latina e no Caribe: resposta rápida
a COVID-19”, juntamente com a Manuel Otero,
Diretor Geral do Instituto Interamericano de
Cooperação para a Agricultura (IICA).

Especialistas analisam novas técnicas de melhoria
vegetal no México
Especialistas concordam com a importância das
novas técnicas de melhoria vegetal para contribuir
para a transformação dos sistemas de produção de
alimentos, mediante a introdução de técnicas, de
conhecimentos e do uso da agrobiodiversidade, bem
como utilizando práticas mais sustentáveis e
resilientes à mudança do clima. Destacaram que a
pesquisa e a inovação no desenvolvimento de
variedades vegetais podem evitar perdas das
colheitas pelo impacto de pragas e doenças, aspecto
fundamental no contexto da pandemia.
https://bit.ly/3dTatrX
Exportações de girassol e cevada caem na Argentina

"A agricultura digital permite aos Governos apoiar os
pequenos produtores na pandemia e, ao mesmo
tempo, é construído um valioso sistema a longo
prazo", expressou. https://bit.ly/2XQtLsi
IICA lança foros virtuais com jovens rurais para
promover sua participação na nova agricultura
Potencializar a inserção da juventude rural da
América Latina e do Caribe nas esferas política,
econômica e produtiva, diante da reconstrução
imposta pela pandemia de covid-19, é o objetivo de
uma série de foros virtuais que terão início em 12 de
junho, organizados pelo IICA.
Com a participação de jovens de toda a região, os
foros são parte das ações do IICA para contribuir para
derrubaras barreiras enfrentadas por essa população,
relacionadas ao acesso à educação, a tecnologias, ao
emprego, a recursos produtivos, à posse da terra e a
serviços de saúde, entre outros campos.
https://bit.ly/2z2nqjO

Conforme os dados da Bolsa de Comércio de Rosario,
as exportações dos complexos de girassol e a cevada
tiveram uma queda acentuada no primeiro
quadrimestre. O complexo de girassol teve uma
significativa queda em suas exportações de cerca de
31% do volume (592.786 toneladas) e, em valor, de
27% (294,3 milhões de dólares), enquanto o
complexo de cevada perdeu 22% em volume
(1.516.215 toneladas) e 31% em valor (339,5 milhões
de dólares). https://bit.ly/3frM3Gr
Por que o coronavírus tem quase triplicado as
exportações de gengibre do Peru?
O Peru quase triplicou, no primeiro quadrimestre, as
suas exportações de gengibre, cujo consumo
aumentou com a pandemia de coronavírus, ao ser
usado como medicamento natural para doenças
respiratórias, informou o governo na quarta-feira. O
país é o quarto exportador mundial de gengibre
depois da China, Tailândia e Índia. Em 2019, vendeu
ao exterior 23.400 toneladas de gengibre por 41,5
milhões de dólares. https://bit.ly/3cSPFzw
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