7 DE MAIO DE 2020 | EDIÇÃO 30

BOLETIM INFORMATIVO DA
ASSESSORIA DE IMPRENSA
Newsletter da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento

CORONAVÍRUS
A Secretaria de Saúde atualiza as informações relacionadas à covid-19; são 30 novas
confirmações e três mortes nesta quinta-feira (7). Os óbitos são de dois homens (Cambé,
de 62 anos, e Maringá, 49 anos) e uma mulher de 80 anos que morava em Curitiba. Os
novos casos confirmados estão em: Apucarana (4), Campina Grande do Sul (1), Campo
Largo (3), Colombo (1), Curitiba (7), Foz do Iguaçu (1), Guaraci (1), Itaperuçu (1), Lapa (1),
Mallet (1), Paranavaí (1), Pinhais (1), Piraquara (1), Ponta Grossa (2), São João do Caiuá (2),
Tamboara (1) e Telêmaco Borba (1). Leia mais: www.saude.pr.gov.br

AGRICULTORES FAMILIARES LEVAM ALIMENTOS ÀS ILHAS DO PARANÁ
Além de fornecer alimentos para os kits da merenda escolar, associações de produtores da
agricultura familiar têm feito com que eles cheguem aos lugares mais difíceis. Na quartafeira (06), mais uma remessa foi entregue em ilhas do litoral paranaense e comunidades
indígenas, atividade renovada a cada 15 ou 20 dias. A entrega dos kits passou a exigir uma
nova logística da Associação de Pequenos Produtores Rurais e Artesanais de Antonina
(Aspran), que congrega 74 produtores e atende comunidades do Litoral há dois anos.Com
um caminhão alugado, os produtos são levados até Guaraqueçaba, deixando pelo caminho
os destinados a escolas do continente, entre elas a da Aldeia Kuaray Guatapará. Em
Guaraqueçaba, aonde o caminhão chega depois de cerca de oito horas de estrada, um
barqueiro contratado pela associação aguarda os alimentos. Leia: www.agricultura.pr.gov.br
Instagram:@seabparana Facebook.com/seabpr Contato: imprensa@seab.pr.gov.br

ADAPAR ESTABELECE CRITÉRIOS PARA
ADESÃO DOS MUNICÍPIOS AO SUSAF-PR

SEAB NA MÍDIA

A Adapar publicou a Portaria número 081, que

AGROVOZ - O secretário da

estabelece requisitos e critérios para adesão dos

Agricultura e do Abastecimento,

municípios ou consórcios ao Sistema Unificado de

Norberto Ortigara, foi entrevistado

Atenção à Sanidade Agroindustrial Familiar e de

no Canal Agrovoz. Ele fez um relato

Pequeno Porte no Estado do Paraná (Susaf-PR).Com
esse selo, produtos industrializados coloniais,
derivados de carne, leite, pescado, ovos e mel,
podem ser vendidos livremente entre os municípios
do Estado. Leia mais: www.agricultura.pr.gov.br
LIVE- Nesta sexta-feira (08), às 10 horas, a Adapar

realizará uma transmissão ao vivo para esclarecer

sobre a agropecuária paranaense
diante da pandemia da covid-19,
abordando as ações que são
realizadas pelo Estado para manter a
produção ativa. Também comentou
as atitudes que podem ser tomadas
não apenas pelo Paraná, mas pelo
Brasil para fortalecer a presença no
exterior: www.agrovoz.com.br

dúvidas sobre o Susaf. O endereço é:
www.instagram.com/adaparoficial
TERRAVIVA - O chefe do

Departamento de Economia Rural
(Deral), Salatiel Turra, foi entrevistado
ao vivo, via Skype, na noite desta
quarta-feira, no Jornal Terraviva, da
Band.com. O programa foi
transmitido pelo site do canal e pela
televisão. Ele falou sobre as
estimativas da safra paranaense.
Assista: tvterraviva.band.uol.com.br

ENTREGA DO CARTÃO COMIDA BOA EM CURITIBA SERÁ DE 11 A 13 DE MAIO
O cartão Comida Boa, iniciativa do Governo do

Estado para dar auxílio emergencial para a compra
de alimentos a 1 milhão de famílias em situação de
vulnerabilidade social, já está nos municípios do
Interior paranaense, onde a distribuição fica a cargo
das prefeituras. Em Curitiba, a entrega acontece na
próxima segunda, terça e quarta-feira (11 a 13 de
maio) em 67 igrejas, com auxílio do Exército
Brasileiro e sob orientação da Secretaria de Justiça,
Família e Trabalho. Leia mais: www.aen.pr.gov.br

PORTOS DO PARANÁ REGISTRAM
RECORDE NA MOVIMENTAÇÃO MENSAL
A maior movimentação mensal da história dos
Portos do Paraná foi alcançada no último mês
de abril. Dados consolidados esta semana
mostram que em 30 dias foram mais de 5,5
milhões de toneladas de cargas - volume 30,9%
maior que o registrado no mesmo mês, em
2019.No acumulado de janeiro até abril já são
mais de 18 milhões de toneladas, 15% a mais
que no período do ano passado, com 15,7
milhões. Leia mais: www.aen.pr.gov.br

MAPA DIVULGA LISTA DE PRODUTORES
BENEFICIADOS PELO SEGURO RURAL
Ministério da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento (Mapa) divulgou a relação de

PRODUTORES DE LEITE BUSCAM
DIÁLOGO COM INDÚSTRIA
DURANTE A PANDEMIA
Reportagem publicada nesta quinta-

produtores beneficiados pelo Programa de

feira no site da Confederação da

Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural

Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA)

(PSR) até abril. No primeiro quadrimestre do

mostra que produtores de leite do

ano, foram disponibilizados R$ 200 milhões no

Paraná vêm relatando que as indústrias

apoio ao seguro rural, valor quase três vezes

lácteas não estão honrando os valores

superior ao mesmo período de 2019, quando

estabelecidos pelo Conseleite-PR.

foram aplicados R$ 73 milhões. A relação de

Segundo a reportagem, no início de

produtores beneficiados até o mês de abril está maio algumas empresas têm resistido a
disponível no site do Ministério. No link, é
pagar pelo produto com base nos
possível selecionar o estado e buscar o nome

valores de referência. Leia a reportagem

do segurado: www.gov.br/agricultura

completa em: cnabrasil.org.br

NOTA DA REDAÇÃO

Hoje completamos 30 edições do Boletim
Informativo da Assessoria de Imprensa,
veículo desenvolvido para informar e
orientar os servidores na Seab
especialmente neste período de pandemia.
Agradecemos a leitura e as sugestões quase
diárias que recebemos.

