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CORONAVÍRUS

A Sesa confirmou 21 novos casos e

quatro óbitos nesta segunda-feira (6).

Uma paciente de 56 anos estava

internada desde o dia 29/03 e foi

confirmada com a Covid-19 no dia

31/03. Um homem de 94 anos estava

hospitalizado desde o dia 1º deste

mês, com confirmação para a doença

no sábado (4). Uma mulher de 87

anos teve a confirmação ainda este

final de semana e estava internada

desde o dia 30/03. Os três são

moradores de Curitiba e faleceram

nesta segunda-feira (6). O outro óbito

trata-se de uma mulher de 78 anos

residente em Primeiro de Maio,

internada em Londrina desde sexta-

feira (3), falecendo neste domingo (5).

Todos possuíam comorbidades. Os

novos casos são 12 homens e nove

mulheres com idades entre 22 e 88

anos residentes de Londrina (9),

Primeiro de Maio (1), Curitiba (3),

Maringá (2), Cascavel (1), Mariópolis (1),

Foz do Iguaçu (1) e Bandeirantes (1),

além disso foram confirmados casos

de São Paulo (2) notificados em

Leópolis. O Paraná soma 466 casos

confirmados, 4.867 descartados e 156

em investigação: www,saude.pr.gov.br
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ESTADO ADIA CONCURSO PÚBLICO DA ADAPAR

As provas para o concurso público da Agência de

Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar), marcadas

para 10 de maio de 2020, foram adiadas por tempo

indeterminado.  O adiamento se deve à pandemia

da Covid-19. A nova data para aplicação das provas

objetivas será definida de acordo com as

orientações das autoridades. Mais informações em

www.aen.pr.gov.br
 

 

 

 

 

GOVERNO PROPÕE VOUCHER PARA
POPULAÇÃO COMPRAR  ALIMENTOS 
O Governo do Paraná encaminhou nesta segunda-

feira para a Assembleia Legislativa um projeto de lei

que propõe auxílio emergencial de R$ 50 durante

três meses (prorrogáveis) para os paranaenses mais

vulneráveis. A concessão destina-se à aquisição de

produtos alimentícios que compõem a cesta básica

e é uma medida que complementa o auxílio

proposto pelo governo federal: www.aen.pr.gov.br.
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Durante uma videoconferência com

representantes do agronegócio

transmitida no domingo (5) pela

internet, a ministra da Agricultura,

Tereza Cristina, afirmou que o

governo pode antecipar o Plano

Safra neste ano "para dar um

horizonte" aos agricultores

brasileiros que tomam esses

recursos, em meio a temores com

menor oferta de crédito para a

futura safra devido à situação da

economia com a pandemia de

coronavírus. No entanto, ela também

ponderou que o programa de

financiamento é insuficiente para

atender às necessidades do setor, e

que vai se reunir nesta semana com

o ministro da Economia, Paulo

Guedes, para discutir a situação. Leia

mais no UOL.

Em março, a movimentação de cargas nos

portos paranaenses foi 21% maior em

relação ao mesmo mês em 2019. Os 5,2

milhões de toneladas importados e

exportados superam em mais de 920 mil

toneladas o volume de 2019. O açúcar e a

soja são os destaques do mês. Leia mais em

www.aen.pr.gov.br

GOVERNO PODERÁ ANTECIPAR
PLANO SAFRA 2020/21

 

A Organização Mundial da Saúde (OIE)

notificou os três primeiros focos de gripe

aviária na Índia. Trata-se do vírus H5N1,

considerado o mais patogênico. Foram

eliminadas mais de 16,8 mil aves domésticas

e de uma granja. Nos últimos meses foram

registrados surtos na África do Sul,

Alemanha, Arábia Saudita, China,

Eslováquia, Hungria, Índia, Israel, Polônia,

República Tcheca, Romênia, Ucrânia e

Vietnã. 
 

GRIPE AVIÁRIA NA ÍNDIA

CEASA LONDRINA ABRE NO FERIADO 
A Ceasa Londrina estará aberta nesta

sexta-feira (10). Nessa data, de feriado

nacional, é celebrada a Paixão de Cristo.

As outras quatro Ceasas no Paraná, em

Curitiba, Maringá, Cascavel e Foz do

Iguaçu, estarão fechadas. Todas as

unidades atenderão normalmente no

sábado (11). Veja os horários no link.
 

 

 

 

 

PORTOS DO PARANÁ REGISTRAM
AUMENTO DE 21% NA MOVIMENTAÇÃO

https://economia.uol.com.br/noticias/reuters/2020/04/05/governo-podera-antecipar-plano-safra-202021-diz-tereza-cristina.htm
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=106473&tit=Portos-do-Parana-registram-aumento-de-21-na-movimentacao
https://www.istoedinheiro.com.br/oie-notifica-primeiros-focos-da-gripe-aviaria-na-india/
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=106472&tit=Ceasa-Londrina-abre-no-Feriado-da-Paixao-de-Cristo

