
CORONAVÍRUS

 NÚMEROS DO PARANÁ:

          CONFIRMADOS: 932.890

          INTERNADOS: 2.426

          RECUPERADOS: 672.688

          ÓBITOS: 21.870 

          VACINADOS: 1.698.333

Informe Epidemiológico da Sesa em
28/04/2021. saude.pr.gov.br

CANAL RURAL – Site fala do

lançamento do Banco do Agricultor

Paranaense citando o secretário

Norberto Ortigara. canalrural.com.br

GAZETA DO POVO - Ortigara

também foi entrevistado em

matéria sobre a ampliação do

mercado de carnes do Paraná com o

reconhecimento como área livre de

aftosa sem vacinação.

gazetadopovo.com.br

 

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

BOLETIM INFORMATIVO DA
ASSESSORIA DE IMPRENSA 

28 DE ABRIL DE 2021 | EDIÇÃO 265

Newsletter da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento 

NA MÍDIA

O governo federal qualificou quatro concessões

portuárias paranaenses como prioridades nacionais.

Elas representam um terço dos 12 novos projetos de

infraestrutura elencados pelo Programa de Parcerias

de Investimentos (PPI). Além do arrendamento de

três áreas para movimentação de granéis sólidos, o

PPI aprovou o estudo da concessão do canal de

acesso ao Porto de Paranaguá. A previsão é de R$ 5

bilhões em investimentos em 35 anos. aen.pr.gov.br

QUATRO CONCESSÕES PARA O PORTO DE
PARANAGUÁ ESTÃO ENTRE  PRIORIDADES

CEASA PARTICIPA DE CAMPANHA NACIONAL CONTRA A FOME
A Ceasa Paraná, em conjunto com o Sindicato dos Permissionários da Ceasa Curitiba,

iniciou nesta semana uma campanha entre os atacadistas e produtores que atuam no

mercado para arrecadação de cestas básicas e produtos hortigranjeiros. A ação faz parte

do projeto nacional Ceasa Amiga. Os produtos serão encaminhados na sexta-feira (30) a

entidades beneficentes. ceasa.pr.gov.br

PROGRAMA PREVÊ DESENVOLVIMENTO
PRODUTIVO REGIONAL INTEGRADO 
O programa Paraná Produtivo, do governo estadual,

vai identificar potenciais e carências das regiões e

planejar um desenvolvimento produtivo integrado

entre 202 municípios. As primeiras reuniões

acontecem nesta quinta-feira (29), em Jacarezinho, e

sexta-feira (30), em Cornélio Procópio. Apoio ao meio

rural está entre os principais eixos. aen.pr.gov.br
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