
No informe epidemiológico da covid-19 desta sexta-feira (15) a Sesa confirmou mais 76

diagnósticos positivos para o novo coronavírus e duas mortes (Paranaguá, 79 anos e

Curitiba, 52 anos) As novas confirmações são nas cidades: Andirá (1), Cambará (1), Cambé

(1), Campo Largo (2), Cascavel (6), Centenário do Sul (1), Colombo (2), Cornélio Procópio (1),

Curitiba (25), Fazenda Rio Grande (3), Foz do Iguaçu (4), Imbituva (4), Irati (1), Jaguariaíva (1),

Londrina (2), Mangueirinha (1), Maringá (3), Mirador (2), Paula Freitas (1), Piên (1), Pinhais (2),

Ribeirão do Pinhal (1), Rio Negro (2), Santa Mônica (1), São João (1), São José dos Pinhais (1),

Tamboara (3), União da Vitória (1) e Wenceslau Braz (1). Leia mais: www.saude.pr.gov.br

O Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado da Agricultura e do

Abastecimento, divulgou nesta sexta-feira (15) o Relatório de Classificação da Chamada

Pública nº 004/2020, do programa Compra Direta Paraná. Por meio do programa, serão

adquiridos, de forma emergencial, gêneros alimentícios da agricultura familiar

destinados à rede socioassistencial, restaurantes populares, cozinhas comunitárias,

bancos de alimentos e hospitais filantrópicos, entre outros.O prazo para recursos,

atualização do Sistema de Gestão de Obras, Materiais e Serviços (GMS) ou desistência

encerra ao meio dia de segunda-feira (18). O email de contato é o

compradireta@seab.pr.gov.br
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GOVERNO DIVULGA RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO DO COMPRA DIRETA 

http://www.saude.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=7375&tit=Parana-tem-mais-duas-mortes-e-76-casos-de-Covid-19
http://www.agricultura.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-05/primeira_classificacao_por_cooperativa_14_05.pdf
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/


  
A Superintendência Geral de Ação Solidária do

Governo do Estado, em parceria com a Assembleia

Legislativa, do Tribunal de Justiça, Ministério Público e

do Tribunal de Contas do Estado, promove a

campanha Cesta Solidária Paraná. A iniciativa busca

mobilizar os servidores públicos e toda a sociedade

paranaense a doarem cestas básicas às famílias

vulneráveis que são impactadas pela pandemia do

novo coronavírus. A ação faz parte da força-tarefa

“Menos Eu, Mais Nós”. A campanha acontece de 18 a

23 de maio e vai receber as doações através de um

sistema de drive-thru em Curitiba, Londrina, Maringá,

Matinhos, Paranaguá, Cascavel, Foz do Iguaçu, Ponta

Grossa, Jacarezinho, Francisco Beltrão, Pato Branco e

Umuarama. Nos demais municípios, as doações

poderão ser entregues nos quartéis do Corpo de

Bombeiros e da Polícia Militar: www.aen.pr.gov.br

 

SEAB NA MÍDIA

A GRANJA - A revista A Granja

publicou na edição de maio

um artigo do engenheiro

agrônomo do Deral, Carlos

Hugo W. Godinho, sobre as

condições do trigo paranaense. 

 

Leia: edcentaurus.com.br

 

TRIBUNA DO INTERIOR - O
jornal Tribuna do Interior

publicou uma reportagem

sobre a distribuição dos

vouchers do Cartão Comida

Boa em Campo Mourão, onde

aproximadamente 10 mil

famílias devem ser

beneficiadas. O chefe do

núcleo regional da Seab em

Campo Mourão, João Ricardo

Barbosa Rissardo, foi ouvido

pela reportagem:

 

www.tribunadointerior.com.br

 

 

 

 

 

 

 

 

O Deral publicou nesta sexta-feira (15) o Boletim Semanal 003/2020, organizado pela

Divisão de Conjuntura Agropecuária com dados coletados pelos técnicos de campo. O

documento traz informações sobre a avicultura, feijão, fruticultura, leite, mandioca,

milho, olericultura, soja, trigo, preços, além de uma análise dos dados sobre

exportações divulgados pelo Ministério da Agricultura. O boletim completo está no site:

www.agricultura.pr.gov.br

CAMPANHA MOBILIZA SERVIDORES E
SOCIEDADE PARA DOAÇÃO DE CESTAS 
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CONJUNTURA - BOLETIM SEMANAL   

http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=107020&tit=Campanha-mobiliza-servidores-e-sociedade-para-doacao-de-cestas-basicas
https://edcentaurus.com.br/agranja/edicao/857/materia/10565
https://tribunadointerior.com.br/campo-mourao/cm-inicia-amanha-entrega-do-cartao-comida-boa-mais-de-10-mil-familias-serao-contempladas
http://www.agricultura.pr.gov.br/Pagina/Conjuntura-Boletim-Semanal-032020


  
O programa Cartão Comida Boa, do Governo do

Estado,  já registrou mais de 310 mil beneficiários

em todo o Paraná até esta quinta-feira (14). Pelo

programa, o Governo começou a distribuir nesta

semana um vale para que pessoas em situação

de vulnerabilidade possam comprar produtos

alimentícios durante a pandemia do novo

coronavírus. O vale de R$ 50 é recarregado a

cada 30 dias, válido por pelo menos três meses. O

Governo do Estado deverá distribuir mais de 1

milhão de vouchers. De acordo com a Secretaria

da Agricultura e do Abastecimento, uma das

responsáveis pelo projeto, cerca de R$ 8,3

milhões foram consumidos nos estabelecimentos

conveniados em pouco mais de 181 mil

transações até a quinta-feira: www.aen.pr.gov.br

 

O diplomata brasileiro Roberto Azevêdo

anunciou na quinta-feira a renúncia ao cargo de

diretor-geral da Organização Mundial do

Comércio (OMC) a partir de 31 de agosto, um ano

antes do término oficial de seu segundo

mandato. www.epocanegocios.globo.com

CARTÃO COMIDA BOA AJUDA FAMÍLIAS
VULNERÁVEIS NO INTERIOR DO ESTADO
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IMPACTOS FISCAIS,
ECONÔMICOS E SOCIAIS DA
PANDEMIA   DE COVID-19
O governo divulga semanalmente

dados que possibilitam acompanhar

a conjuntura fiscal, econômica e

social do Paraná no período da

pandemia. O material apresenta

projeções, cenários comparativos

com outros países, níveis de

atividades econômicas (indústria,

comércio e serviços), gráficos de

mobilidade e de isolamento social,

além de informações sobre

arrecadação e a balança comercial

estadual. Os dados relativos à

semana de 7 a 13 de maio já estão

disponíveis: planejamento.pr.gov.br

BRASILEIRO SE AFASTA DA DIREÇÃO DA OMC

MP DA REGULARIZAÇÃO
FUNDIÁRIA PODE VIRAR
PROJETO DE LEI
Sem consenso entre agronegócio e

ambientalistas nas discussões na

Câmara dos Deputados, a Medida

Provisória 910/19, que trata da

regularização fundiária, deverá

perder a validade na terça-feira (19).

A proposta apresentada pelo

presidente da Casa, Rodrigo Maia, é

que o tema volte a ser debatido na

próxima semana, mas como projeto

de lei e sem o regime de urgência

de uma MP. Segundo ele, os

radicalismos presentes na discussão

feita até agora pode desgastar a

relação entre os líderes e

comprometer futuras votações. Leia

mais em www.camara.leg.br

http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=107006&tit=Cartao-Comida-Boa-ajuda-familias-vulneraveis-no-Interior-do-Parana
https://epocanegocios.globo.com/Economia/noticia/2020/05/roberto-azevedo-renuncia-ao-cargo-de-diretor-da-omc.html
http://www.planejamento.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-05/1205_-_boletim_semanal_v4_0.pdf
https://www.camara.leg.br/noticias/661030-mp-da-regularizacao-fundiaria-nao-e-votada-tema-podera-constar-de-projeto-de-lei/

