
 

CORONAVÍRUS

Os dados desta sexta-feira (17)

apresentam mais 42 confirmações

de coronavírus nos seguintes

municípios: Curitiba (15) , Cascavel

(2), Pinhais (3), Maringá (8), Fazenda

Rio Grande (1), Londrina (4), Guaraci

(1), Santa Mônica (3), Arapongas (1),

São João do Ivaí (1), Ivaiporã (1),

Campo Mourão (1) e Campina

Grande do Sul (1). Também foi

registrado o óbito de um homem

de 61 anos, morador de Londrina,  A

Sesa lançou nesta sexta-feira a

primeira edição do novo formato do

Boletim Covid-19, que traz dados

estatísticos e detalhamento dos

casos ocorridos no Estado sob vários

critérios. Para mais informações,

acesse o site da Secretaria:

www.saude.pr.gov.br
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CEASAS DO PARANÁ ESTARÃO
FECHADAS NA TERÇA-FEIRA (21)

A cidade de Foz de Iguaçu irá receber, de 28 de junho a 01

de julho de 2021, a 9ª edição do Congresso Brasileiro de

Soja (CBSoja). O evento, promovido pela Embrapa Soja, é

o maior fórum técnico-científico da cadeia produtiva da

soja na América do Sul, reunindo renomados especialistas

de vários segmentos ligados ao complexo soja, Mais

informações www.cbsoja.com.br

FOZ DO IGUAÇU SEDIA 9ª EDIÇÃO DO CBSOJA 

Todas as cinco Ceasas do Paraná -, em Curitiba,

Londrina, Maringá, Cascavel e Foz do Iguaçu

estarão fechadas na próxima terça-feira, 21 de

abril, data em que é comemorado o Dia de

Tiradentes.  As unidades atenderão

normalmente na quarta-feira, dia 22 de abril.

Para acessar os dias e horários de

funcionamento, assim como mais informações

dos mercados atacadistas das Ceasas do Paraná,

acesse www.aen.pr.gov.br.

http://www.saude.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=7301&tit=Boletim-Covid-19-Informe-Epidemiologico-Novo-Coronavirus-Covid-19-apresenta-42-casos-novos-e-mais-dois-obitos
http://www.saude.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=7284&tit=Boletim-coronavirus-Parana-soma-803-casos-e-37-obitos
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/51529474/foz-do-iguacu-vai-sediar-9-edicao-do-cbsoja
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=106622&tit=Ceasas-do-Parana-estarao-fechadas-na-terca-feira-21-de-abril
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Com o significativo aumento de

casos do COVID 19. o GRHS

reencaminhou por e-mail

o COMUNICADO Nº 012/2020  e a

RESOLUÇÃO Nº 6.957/2020 /

SEAP, que tratam de procedimentos

e estabelecimento de normas para

entrega online de atestados

médicos de servidores que forem

diagnosticados como caso suspeito

ou confirmado de infecção pelo

coronavírus. O procedimento é

simples e deverá ser feito pela

internet. Não é necessário o

comparecimento do servidor para

entrega do atestado por meio físico.

Dúvidas podem ser esclarecidas

pelo telefone (41) 3313- 4083.

A Secretaria de Defesa Agropecuária quer

ampliar o mercado nacional de produtos de

origem animal das agroindústrias de todo o País.

A proposta é estimular que municípios,

organizados em consórcios públicos, recebam

orientações e capacitem médicos veterinários

dos serviços de inspeção e fiscalização de

produtos para adesão ao Sistema Brasileiro de

Inspeção de Produtos de Origem Animal (Sisbi).

Para isso haverá um projeto piloto com dez

consórcios selecionados de todo o Brasil. A

inscrição para participar pode ser feita até 4 de

maio: https://www.gov.br/agricultura/pt-br/

COMUNICADO - GRHS
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA FAZ
PROJETO PILOTO DE ADESÃO AO SISBI 

Reportagem da Agência Reuters desta sexta-

feira mostra a preocupação das empresas de

açúcar e etanol com a queda de demanda.

Muitas operações de colheita já foram

reduzidas e as usinas procuram linhas de

crédito para expandir a capacidade de

armazenamento e enfrentar a baixa demanda

de combustível devido à pandemia. Clique

aqui para ler.

CÂMARA APROVA MEDIDA QUE
PAGA R$ 600 A AGRICULTORES 
O Plenário da Câmara dos Deputados

aprovou na quinta-feira (16) a

proposta que amplia o alcance do

auxílio emergencial de R$ 600

durante a pandemia (PL 873/20). O

texto retornará para análise dos

senadores. A proposta amplia ainda

mais a lista de trabalhadores

informais que terão direito ao auxílio

emergencial, entre eles agricultores

familiares e pescadores artesanais

que não recebam o seguro-defeso.

Fonte: Agência Câmara de Notícias

QUEDA DE DEMANDA POR ETANOL
PREOCUPA USINAS BRASILEIRAS

https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/mapa-vai-estimular-e-orientar-consorcios-municipais-para-aumentar-adesao-ao-sisbi
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN21Z1VP-OBRBS
https://www.camara.leg.br/noticias/654762-CAMARA-AMPLIA-LISTA-DE-BENEFICIARIOS-DO-AUXILIO-EMERGENCIAL-DE-R$-600

