
 

CORONAVÍRUS

A Sesa confirma nesta segunda-feira (27) 30 novos casos e dois óbitos por Covid-19. Os

novos casos estão em Paranaguá (2), Campo do Tenente (1), Curitiba (10), Piraquara (2),

Colombo (1), Ponta Grossa (1), Cascavel (1), Campo Mourão (3), Nova Londrina (1), São

João do Caiuá (2), Paranavaí (2), Paraíso do Norte (1), Terra Rica (1), Maringá (1) e

Apucarana (1). Os dois óbitos são de uma mulher de 55 anos residente em Verê e um

homem de 89 anos residente em Ivaiporã. Ambos estavam internados.  O Paraná soma

1186 pessoas confirmadas com a doença, e 75 morreram por consequência da Covid-19.

Saiba mais:  www.saude.pr.gov.br

 
 

O Desan prorrogou até as 12 horas de 4 de maio o prazo para 

 elaboração dos projetos de venda no Programa Emergencial

Compra Direta Paraná. O prazo inicial terminaria nesta

segunda-feira (27), às 17 horas, de acordo com o Edital de

Chamada Pública n.º 004/2020-Seab. Está prevista a compra

de mais de 70 itens produzidos pela agricultura familiar. O

governo do Estado destina R$ 20 milhões para este

programa, recursos que fazem parte do Fundo Estadual de

Combate à Pobreza. Leia mais: www.agricultura.pr.gov.br
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Muitos agricultores mudaram os hábitos de

trabalho no campo devido à pandemia do

coronavírus e passaram a adotar medidas

adicionais de segurança. Um dos locais em que

isso aconteceu é Centenário do Sul, no norte do

Paraná, onde se estabeleceu uma parceria entre

a Associação dos Pequenos Produtores de

Centenário do Sul, a prefeitura e técnicos do

Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná

Iapar-Emater (IDR-Paraná). Conheça a iniciativa

em www.agricultura.pr.gov.br
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AGRICULTORES ADOTAM MEDIDAS DE SEGURANÇA

COMPRA DIRETA PRORROGA PRAZO PARA CREDENCIAMENTO

http://www.saude.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=3507
http://www.saude.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=7284&tit=Boletim-coronavirus-Parana-soma-803-casos-e-37-obitos
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Compra-Direta-Parana-tem-prazo-prorrogado
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Agricultores-adotam-medidas-de-seguranca
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
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O governo federal vai destinar R$ 500 milhões para a

compra de produtos da agricultura familiar, por meio

do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). A

suplementação orçamentária foi articulada entre os

ministérios da Agricultura, da Economia e da

Cidadania, que executa o PAA. A MP 957/2020 foi

publicada no Diário Oficial desta segunda-feira (27) e

abre crédito extraordinário em favor do Ministério da

Cidadania para ações de segurança alimentar e

nutricional, no enfrentamento ao novo Coronavírus.

Saiba mais: https://www.gov.br/agricultura/pt-br

OFERTA DE ALIMENTOS NOS EUA ESTÁ EM
RISCO, DIZ TYSON FOODS

RPC- O programa Caminhos do

Campo, da RPC, deu destaque

no domingo (26) para os

cuidados tomados pelos

agricultores de Centenário do

Sul durante a pandemia. Assista:

g1.globo.com

 

 

 

FETAEP - O secretário Norberto

Ortigara e a diretora do Desan,

Márcia Cristina Stolarski,

participaram nesta segunda-

feira (27) de uma vídeo

conferência sobre o Programa

Emergencial Compra Direta

Paraná. Eles explicam detalhes

da elaboração de projetos. O

prazo para credenciamento

segue até 5 de maio. Assista:

youtube.com

 

 

 

FAEP - Está disponível no

Facebook da Faep a live

transmitida nesta segunda-feira

(27) sobre as feiras virtuais de

hortaliças. O debate teve

participação da técnica do

SENAR-PR Vanessa Reinhart e

Julian Mattos, da área de

Organização Rural e Mercados

do IDR-Paraná. Veja em 

 facebook.com/sistemafaep

 

SEAB NA MÍDIA

Os fechamentos de fábricas de processamento de

carne nos EUA, com vistas a conter a pandemia do

novo coronavírus e preservar a saúde dos

funcionários, coloca em risco a oferta de alimentos e

pode levar a um grande descarte de aves e outros

animais. A opinião é do presidente do conselho de

administração da Tyson Foods, John Tyson, em uma

publicação divulgada no site da empresa. A Tyson

Foods fechou fábricas de processamento de suínos

em Iowa e Indiana e outra, de processamento de

carne bovina, no Estado de Washington. A JBS USA

Holdings, a Smithfield Foods e a Cargill também

fecharam fábricas. As informações são da Broadcast

Agro. Leia mais: http://broadcast.com.br

GOVERNO LIBERA R$ 500 MI PARA COMPRA
DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR

https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/governo-libera-r-500-milhoes-para-compra-de-produtos-da-agricultura-familiar
http://g1.globo.com/pr/parana/caminhos-do-campo/videos/t/edicoes/v/bloco-02-caminhos-do-campo-26042020/8505243/
https://www.youtube.com/watch?v=-IacR-wQ93s&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3KhOLfuv1Q_VvLEYXMLhY-ZXG5Iysjc-PaLRjgnRmnFZLMQ2pc4Z7GDGM
https://www.facebook.com/sistemafaep/videos/314589339513027/
http://broadcast.com.br/cadernos/agro/?id=RCtLMElReWQ0WEVjQTVJUjJTSU4vdz09

