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CORONAVÍRUS
A Secretaria de Saúde divulgou nesta terça-feira mais 29 casos e cinco óbitos pela Covid19. A doença já atingiu 1588 pessoas residentes do Paraná e levou a óbito 99 pessoas.As
novas confirmações estão nos municípios: Apucarana (1), Cascavel (2), Castro (1), Cianorte
(1), Curitiba (6), Guaratuba (2), Inácio Martins (1), Londrina (3), Maringá (1), Mirador (1), Nova
Aliança do Ivaí (1), Paranavaí (3), Piraquara (2), Santo Antônio do Caiuá (2), Santo Inácio (1)
e Telêmaco Borba (1). Para ler o informe completo, acesse o site da Sesa:
www.saude.pr.gov.br

UM MILHÃO DE CESTAS DE ALIMENTOS VÃO ABASTECER FAMÍLIAS DO PR
O Governo do Paraná iniciou a entrega para as prefeituras do Estado do Cartão Comida Boa.
Trata-se de um auxílio emergencial criado pela lei 20.172, que permite aos beneficiários a
compra de alimentos em comércios credenciados. A iniciativa foi regulamentada por decreto
assinado pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior na segunda-feira (04). Estão aptos a
receber o vale os 840 mil inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) do governo federal e cerca
de 168 mil microempreendedores individuais, contribuintes individuais do Regime Geral da
Previdência Social (RGPS) e trabalhadores informais de qualquer natureza. O auxílio vai
vigorar durante o período da pandemia do novo coronavírus e é um complemento aos
benefícios do governo federal. Leia mais: www.agricultura.pr.gov.br

RESUMO: o que compete à Seab, de acordo com o Decreto nº4570
- Divulgar e manter atualizada em página acessível pela rede mundial de computadores a relação dos
estabelecimentos credenciados à comercialização de gêneros alimentícios mediante desconto do valor do
auxílio emergencial informado no vale.
- Em coordenação com a Secretaria da Justiça, Família e Trabalho, entregas aos Municípios os vales, mediante
Termo de Recebimento, Compromisso e Responsabilidade – Anexo III firmado pelo Prefeito.
- Estabelecer com a Celepar, mediante Contrato de Prestação de Serviços de Tecnologia da Informação e
Comunicação, plataforma que subsidie meios para o pagamento pelos serviços que foram prestados na
operacionalização da concessão do auxílio emergencial.
- O pagamento será realizado por meio de arquivo a ser enviado ao Banco do Brasil, gerado pelos padrões
Febraban (CNAB240), pela plataforma desenvolvida pela Celepar à Seab.
- Prestar contas ao Conselho Consultivo e de Acompanhamento do Fundo Estadual de Combate à Pobreza do
Paraná – Fecop/PR, para fins de acompanhamento e homologação, no prazo de 90 dias contado do
encerramento do auxílio emergencial, sem prejuízo à prestação de contas aos órgãos de controle interno e
externo.
- Em conjunto com a Secretaria da Justiça, Família e Trabalho, acompanhar, controlar e fiscalizar a
regularidade das operações envolvidas na concessão do auxílio emergencial.
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CNH INDUSTRIAL PLANEJA OPERAÇÃO TOTAL NO FIM DO MÊS
A CNH Industrial, fabricante de máquinas agrícolas e de construção civil norteamericana, informou nesta terça-feira que está retomando as operações fabris pelo
mundo de forma gradual. Atualmente, mais de dois terços de suas 67 unidades estão
operacionais, em graus variados. A prioridade é a produção de equipamentos agrícolas,
“considerada indústria essencial pelos governos e em resposta às demandas do mercado
local”. Ainda de acordo com a empresa, cerca de 24 mil funcionários podem trabalhar
em casa e cerca da metade está operacional. As unidades brasileiras anunciaram a
paralisação da produção no final de março. Leia mais na Broadcast Agro.

EXPORTAÇÕES AGROPECUÁRIAS
CRESCEM 17,5% NO QUADRIMESTRE
As vendas externas da agropecuária brasileira
cresceram 17,5% pela média diária nos quatro
primeiros meses do ano, comparado com igual
período de 2019. A participação do agro no
total das exportações passou de 18,7% para
22,9% neste ano. Para o mercado asiático o
aumento foi de 15,5% e representa, agora,
47,2% do total de nossas exportações. No caso
da China, o destaque é a carne suína, com mais
de 153% de crescimento. Leia mais em:
https://www.gov.br/agricultura/
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