
CORONAVÍRUS

CASOS NO PARANÁ:

  

               CONFIRMADOS: 22.623
                     

               INTERNADOS: 756

               RECUPERADOS: 5.230                       

               ÓBITOS: 636

Fonte: Informe Epidemiológico da Sesa
em 30 de junho de 2020.  

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

O Governo do Estado anunciou, nesta terça-feira,

novas medidas para conter o avanço do coronavírus

no Paraná. As determinações do Decreto 4942

valem para as seguintes Regionais de Saúde:

Curitiba, Cascavel, Londrina, Foz do Iguaçu, Toledo,

Cornélio Procópio e Cianorte. Entre as ações, ficam

restringidas as atividades econômicas não

essenciais pelo prazo de 14 dias, prorrogáveis, caso

necessário. Há também regras para o transporte

público, mercados, serviços de conveniência,

restaurantes, além de permissão para que

municípios estabeleçam barreiras sanitárias.

Reuniões presenciais somente serão permitidas

com no máximo cinco pessoas e afastamento de

dois metros entre si. www.aen.pr.gov.br
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PERFURAÇÃO DE POÇOS MUDA A REALIDADE
DE PEQUENOS AGRICULTORES

Entre janeiro de 2019 e junho de 2020, o Governo do

Estado, por meio do Instituto Água e Terra, levou água

potável a 184 comunidades rurais em 82 municípios

com a perfuração de poços artesianos. Intensificado na

gestão do governador Carlos Massa Ratinho Junior, o

programa Água no Campo vai beneficiar 10 mil famílias

– cerca de 40 mil pessoas – até 2022. www.aen.pr.gov.br

GOVERNO ANUNCIA NOVAS MEDIDAS NO
ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS

MINISTÉRIO PUBLICA PORTARIA
PARA CONTROLE DE GAFANHOTOS 
O Ministério da Agricultura,

Pecuária e Abastecimento

publicou nesta terça-feira a

Portaria n.º 208, com o intuito de

estabelecer diretrizes para um

plano de supressão e medidas

emergenciais de controle no caso

de os gafanhotos que estão na

Argentina chegarem ao Brasil. A

nuvem permanece no país

vizinho, deslocando-se em

direção ao sul do continente, sem

previsão de desvio para o Brasil.

gov.br/agricultura

http://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-06/INFORME_EPIDEMIOLOGICO_29_06_2020.pdf
http://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-06/INFORME_EPIDEMIOLOGICO_30_06_2020.pdf
http://www.saude.pr.gov.br/Noticia/600-mortos-pela-Covid-19-no-Parana
http://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Sesa-divulga-numero-recorde-de-casos-e-mortes-em-um-so-dia-1536-novas-confirmacoes-e-36
http://www.aen.pr.gov.br/arquivos/3006decretocovid1.pdf
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=107669&tit=Estado-impoe-medidas-mais-restritivas-para-conter-pandemia-da-Covid-19
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=107655&tit=Perfuracao-de-pocos-muda-a-realidade-de-pequenos-agricultores
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-208-de-29-de-junho-de-2020-264165539
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/portaria-define-medidas-emergenciais-de-controle-da-praga-dos-gafanhotos-a-serem-aplicadas-em-caso-de-surto-no-brasil


REVISTA SINDIAVIPAR - A revista

feita pelo Sindicato das Indústrias de

Produtos Avícolas no Estado do

Paraná traz na edição mais recente

várias reportagens que citam o

Sistema Estadual da Agricultura:

 -Reportagem sobre o Posto de

Fiscalização do Trânsito

Agropecuário de Campina Grande do

Sul cita o secretário Norberto

Ortigara, o gerente de Trânsito da

Adapar, Muriel Moreschi, e o gerente

de Saúde Animal, Rafael Gonçalves

Dias. 

- Reportagem sobre o trabalho do

setor agropecuário na pandemia cita

os programas Compra Direta Paraná,

Comida Boa, Leite das Crianças e

Merenda Escolar, e entrevista o

secretário Norberto Ortigara.

- Reportagem sobre o uso racional

da água cita o coordenador estadual

de Sustentabilidade do IDR-Paraná,

Benno Doetzer,

sindiavipar.com.br

CNT – O programa Compra Direta

Paraná foi tema de reportagem, no dia

23 de junho, durante o CNT Notícias

PR e, no dia seguinte,  na

programação nacional da rede,

durante o CNT Jornal. A chefe do

Desan, Márcia Stolarski, foi

entrevistada.

www.agricultura.pr.gov.br
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NA MÍDIA

PRAZO PARA PROPOSTAS NO PAA TERMINA
SEXTA-FEIRA
O sistema do Programa de Aquisição de Alimentos

(PAA) para recebimento de propostas de 2020, que

foi aberto em 3 de junho será fechado na sexta-

feira (3 de julho). O recebimento de projetos das

organizações de agricultores familiares é feito por

meio da página da Companhia Nacional de

Abastecimento (Conab).  conab.gov.br

CHINA SUSPENDE IMPORTAÇÕES DE TRÊS
FRIGORÍFICOS BRASILEIROS
O Ministério da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento confirmou a suspensão de

importações, por parte da China, de produtos de três

frigoríficos brasileiros. Outra planta teve as vendas

suspensas por iniciativa do ministério. Por isso,

temporariamente quatro dos 102 frigoríficos

autorizados deixam de exportar carnes. As unidades

das quais foram retiradas as licenças apresentaram

casos de covid-19 entre os trabalhadores. g1.com.br

RELATÓRIO SEMANAL DE PLANTIO E COLHEITA
O Departamento de Economia Rural (Deral)

publicou nesta terça-feira (30) o relatório resumido

da evolução do plantio e colheita no Paraná, que

mostra a situação das lavouras de batata, café,

cevada, feijão, milho e trigo. O documento completo

está no site da Secretaria: www.agricultura.pr.gov.br

MAPA ANUNCIA PLATAFORMA DE REGISTRO DE
TRATORES E EQUIPAMENTOS
O Ministério da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento anunciou nesta terça-feira o início,

em agosto, do funcionamento da Plataforma

Nacional de Registro e Gestão de Tratores e

Equipamentos Agrícolas (AGID). O sistema vai

registrar tratores e equipamentos agrícolas sem

custo para o produtor. A plataforma estará disponível

na versão web e em aplicativos. gov.br/agricultura

http://centrodecomunicacao.com.br/sindiavipar/Ed%2073%20-%20Abr%20-%20Mai%20-%20Jun%20-%202020_.pdf
http://www.agricultura.pr.gov.br/Videos
https://www.conab.gov.br/ultimas-noticias/3428-sistema-abrira-para-novas-propostas-do-paa-cds-2020-nesta-quarta-feira-3
https://www.conab.gov.br/ultimas-noticias/3428-sistema-abrira-para-novas-propostas-do-paa-cds-2020-nesta-quarta-feira-3
https://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2020/06/30/brasil-tem-4-frigorificos-com-importacoes-de-carnes-suspensas-para-a-china.ghtml
http://www.agricultura.pr.gov.br/system/files/publico/Safras/plantio_colheita.pdf
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/mapa-finaliza-sistema-para-registro-nacional-de-equipamentos-agricolas

