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CORONAVÍRUS
CASOS NO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 26.024
INTERNADOS: 798

GOVERNO INVESTE NA CONSTRUÇÃO E
MODERNIZAÇÃO DE 20 RESTAURANTES POPULARES
O Governo do Paraná está investindo em 20
restaurantes populares e uma cozinha social. Os
contratos para construção, modernização ou reforma
foram assumidos por meio de edital e representam
investimentos que passam de R$ 14,7 milhões por

RECUPERADOS: 6.613

parte do Estado. Os empreendimentos beneficiarão

ÓBITOS: 693

diariamente. As estruturas fazem parte do Programa

de forma direta pelo menos 27,4 mil pessoas
Paranaense de Apoio aos Restaurantes Populares

Fonte: Informe Epidemiológico da Sesa
em 2 de julho de 2020.

(PPRP). www.agricultura.pr.gov.br

Leia mais: www.saude.pr.gov.br

CARTÃO
COMIDA
BOA
ESTÁ
DISPONÍVEL PARA USUÁRIO CADÚNICO
O cartão Comida Boa, auxílio

criado pelo Governo do Paraná
para atender famílias em situação
de vulnerabilidade durante o
período de pandemia do
coronavírus, ainda pode ser
solicitado pelos usuários do
CadÚnico. Têm direito ao

ESCOLA DE GESTÃO LANÇA CURSO ATUALIZADO
SOBRE O ePROTOCOLO

benefício inscritos no CadÚnico

A Escola de Gestão do Paraná (EGP), da Secretaria de

não superior a meio salário

eProtocolo. Elaborado pela EGP em parceria com a

até o mês de março de 2020, com Estado da Administração e da Previdência, lança
segunda-feira (06) o curso atualizado do sistema
renda familiar mensal per capita
mínimo ou renda familiar total
que não ultrapasse três salários
mínimos. aen.pr.gov.br

Celepar, o curso traz as inovações implementadas no
sistema ao longo de um ano e meio de
funcionamento da ferramenta. aen.pr.gov.br

Instagram:@seabparana Facebook.com/seabpr Contato: imprensa@seab.pr.gov.br

MAPA ABRE CONSULTA PÚBLICA PARA SELO
ARTE DE CÁRNEOS

NA MÍDIA

O Ministério da Agricultura, Pecuária e

PARANA CENTRO – A reportagem

Abastecimento abriu, nesta quinta-feira, a consulta

que trata das entidades
beneficiadas pelo Compra Direta
Paraná na região de Pitanga tem
uma entrevista com o chefe do
núcleo regional, José Guilherme
Camilo.

pública para que produtores, representantes de
estabelecimentos, órgãos e entidades
agropecuários participem do processo de
elaboração de requisitos mínimos de boas práticas
para a concessão do Selo Arte no setor de cárneos.
A consulta, prevista na Portaria n.º 79, encerra-se
em 16 de agosto. gov.br/agricultura

CONECTARAGRO QUER COBERTURA DE 13
MILHÕES DE HECTARES
O ConectarAGRO, que congrega seis empresas do
agronegócio e duas de telecomunicações, vai se
transformar em associação após um ano de
existência. E com o objetivo de garantir
conectividade em 13 milhões de hectares ainda

jornal.paranacentro.com.br
MINUTO CIDADE - O portal

Minuto Cidade destaca a entrega
do Compra Direta Paraná em Piraí
do Sul, onde serão atendidas
quatro entidades sociais.
minutocidade.com.br

neste ano. Até agora, são 5,1 milhões de hectares de
cobertura em 218 cidades de oito estados,

PORTAL DA CIDADE - O site

incluindo 50 mil produtores rurais, dos quais 90%

Portal da Cidade - Umuarama
registra a entrega de cestas do
programa Compra Direta Paraná
no município. O chefe do núcleo
regional, José Antônio de Andrade
Duarte, e o gerente regional do
IDR-Paraná, José Jaime de Lima
foram citados.

com menos de 100 hectares. A tecnologia
escolhida é a 4G, com 700 MHz. agrolink.com.br
CICLONE DESTROI LAVOURAS DE MILHO NO PR

Reportagem do Canal Rural mostra o impacto do
ciclone, que se formou na terça-feira, em lavouras
do Paraná. Em cidades como Goioerê, Anahy e
Guarapuava, produtores tiveram até 90% do
potencial da lavoura prejudicado.canalrural.com.br

umuarama.portaldacidade.com

COM COVID-19, POPULAÇÃO OCUPADA NO AGRO FICA INFERIOR A 8 MILHÕES
Relatório de acompanhamento mensal da mão de obra na agropecuária do Centro de
Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), utilizando informações do IBGE,
avalia o desempenho da população ocupada no setor no trimestre (março-abril-maio). No
trimestre, 7,993 milhões de pessoas estavam ocupadas na agropecuária, sendo o menor
número de ocupados no setor observado para um trimestre desde o início da série
histórica da PNAD-C mensal, em 2012. Frente ao trimestre móvel imediatamente anterior,
a redução foi de 2,1%. cepea.esalq.usp.br
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