
A Sesa confirmou mais 55 casos e duas mortes (Guaíra e Curitiba) por covid-19 no boletim

de sexta-feira (8). As novas confirmações estão em Abatiá (1), Almirante Tamandaré (5),

Ampére (1), Campina Grande do Sul (1), Campo Largo (1), Colombo (1), Curitiba (8), Foz do

Iguaçu (10), Guaraniaçu (1), Guaraqueçaba (1), Jataizinho (1), Londrina (1), Nova Londrina (6),

Paranavaí (1), Pato Branco (1), Pinhais (3), Planaltina do Paraná (1), Quitandinha (1), Realeza

(2), Ribeirão do Pinhal (3), Santa Isabel do Ivaí (1), São José da Boa Vista (1), São José dos

Pinhais (1) e Três Barras do Paraná (2). Leia mais: www.saude.pr.gov.br
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GOVERNO DECRETA EMERGÊNCIA HÍDRICA POR CAUSA DA ESTIAGEM
O agravamento da estiagem no Paraná

fez o Governo do Estado decretar

situação de emergência hídrica por 180

dias. O decreto foi assinado pelo

governador Carlos Massa Ratinho Junior

e publicado no Diário Oficial de quinta-

feira (07). A medida busca agilizar

processos e evitar que a população

possa ficar sem água por um longo

período. Segundo a normativa, a Seab

ficará encarregada de implementar

medidas de apoio aos agricultores

visando à eficiência no uso da água nas

atividades agropecuárias. Saiba mais:

www.aen.pr.gov.br

Em cerimônia online, com a participação do secretário Norberto Ortigara, foi lançado nesta

sexta-feira (8) o Novo Arranjo de Pesquisa e Inovação (NAPI) Energias Renováveis – Biogás.

O objetivo é efetivar e perenizar a produção do biogás e as energias originadas das suas

aplicações e de seus derivados, por meio da criação de uma Rede Paranaense de

Laboratórios de Biogás (Labiogás-PR). Essa rede será organizada e articulada em conjunto

pela Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Fundação Araucária,

Tecpar, Secretaria da Agricultura e Abastecimento, e pelo Centro Internacional de Energias

Renováveis (CIBiogás). Saiba mais: www.aen.pr.gov.br

CERIMÔNIA ONLINE MARCA LANÇAMENTO DA REDE DE LABORATÓRIOS DE BIOGÁS

http://www.saude.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=7354&tit=Saude-confirma-1.711-pacientes-com-Covid-19-e-106-obitos-de-residentes-do-Parana-
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=106898
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=106919&tit=Governo-lanca-rede-de-laboratorios-de-biogashttp://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=106919&tit=Governo-lanca-rede-de-laboratorios-de-biogas
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A distribuição dos vouchers do Cartão

Comida Boa repercute no Paraná:

 

CATVE - Cascavel recebe 22 mil

cartões do Programa Comida Boa

 

Portal CGN - Cascavel recebe 22 mil

cartões do Programa Comida Boa

 

TV TAROBÁ (Londrina)- Prefeitos da

região recebem cartões do programa

'Comida Boa'

 

Rádio Paiquerê - Mais de 40 mil

famílias de Londrina vão receber o

cartão do programa Comida Boa

 

Bonde News - Mais de 40 mil famílias

de Londrina vão receber o cartão do

programa Comida Boa

 

Diário dos Campos - Prefeitura
recebe cartões e estuda distribuição

para famílias de Ponta Grossa

 

Portal RBJ - Cartão Comida Boa

beneficiará quase 6 mil famílias de

Palmas

 

Jornal União - 76 mil famílias podem

receber vouchers do Comida Boa no

Norte Pioneiro

 

Tribuna do Vale - 76 mil famílias

podem receber vouchers do Comida

Boa no Norte Pioneiro

 

Jornal da Band - Governo do Paraná

distribuiu para as prefeituras o cartão

"COMIDA BOA"

 

Jornal de Beltrão - Prefeitos recebem

cartões de programa que vai atender

famílias necessitadas e Prefeituras

recebem o cartão 'Comida Boa';

entregas começam segunda

 

 

 

 

As secretarias de Estado da Justiça, Família e

Trabalho e da Agricultura e Abastecimento e a

Celepar apresentaram nesta sexta-feira (08) o

cronograma e processo de distribuição do Cartão

Comida Boa em Curitiba, a partir da próxima

segunda-feira.Serão 67 pontos de entrega na Capital,

em igrejas evangélicas e católicas, que contarão

com o apoio do Exército na organização, sob

orientação da Secretaria da Justiça, Família e

Trabalho.O secretário da Agricultura e do

Abastecimento, Norberto Ortigara, lembrou que

parte dos recursos arrecadados com ICMS vão para

um Fundo da Pobreza, gerido pela Secretaria da

Fazenda. Leia mais: www.aen.pr.gov.br

IGREJAS E EXÉRCITO AUXILIAM NA
DISTRIBUIÇÃO DO CARTÃO COMIDA BOA

CONJUNTURA - BOLETIM SEMANAL 02/2020
O Deral publicou nesta sexta-feira mais um

boletim semanal elaborado pela Divisão de

Conjuntura Agropecuária com informações

coletadas pelos técnicos de campo. O documento

traz dados sobre feijão, flores, leite, mandioca,

milho, olericultura, pecuária de corte, soja, trigo e

avicultura: www.agricultura.pr.gov.br

https://catve.com/noticia/6/288492/cascavel-recebe-22-mil-cartoes-do-programa-comida-boa
https://cgn.inf.br/noticia/cascavel-recebe-22-mil-cartoes-do-programa-comida-boa
https://tarobanews.com/noticias/parana/prefeitos-da-regiao-recebem-cartoes-do-programa-comida-boa-6dro4.html
https://www.paiquere.com.br/mais-de-40-mil-familias-de-londrina-vao-receber-o-cartao-do-programa-comida-boa/
https://www.bonde.com.br/bondenews/brasil/mais-de-40-mil-familias-de-londrina-receberao-o-cartao-do-programa-boa-comida-516819.html
https://www.diariodoscampos.com.br/noticia/prefeitura-recebe-cartoes-e-estuda-distribuicao-para-familias-de-ponta-grossa
https://www.diariodoscampos.com.br/noticia/prefeitura-recebe-cartoes-e-estuda-distribuicao-para-familias-de-ponta-grossa
https://rbj.com.br/economia/cartao-comida-boa-beneficiara-quase-6-mil-familias-de-palmas-2228.html
https://www.jornaluniao.com.br/noticias/parana/76-mil-familias-podem-receber-vouchers-do-comida-boa-no-norte-pioneiro/
https://tribunadovale.com.br/index.php/76-mil-familias-podem-receber-vouchers-do-comida-boa-no-norte-pioneiro/
https://www.facebook.com/watch/?v=680663192699694
http://jornaldebeltrao.com.br/noticia/296505/prefeitos-recebem-cartoes-de-programa-que-vai-atender-familias-necessitadas/
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/296489/prefeituras-recebem-o-cartao-comida-boa-entregas-comecam-segunda
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=106914&tit=Igrejas-e-Exercito-auxiliam-na-distribuicao-do-Cartao-Comida-Boa
http://www.agricultura.pr.gov.br/Pagina/Conjuntura-Boletim-Semanal-022020


   

SETOR DE PROTEÍNAS ANIMAIS TEME
DESABASTECIMENTO
Entidades do setor de proteína animal de Santa

Catarina manifestaram nesta sexta-feira

preocupação com o abastecimento se houver

eventual fechamento de unidades de

processamento de aves e suínos. “Preservar a

produção de alimentos é fundamental para a paz

social da população catarinense”, dizem em nota a

Associação Brasileira de Proteína Animal, a

Associação Catarinense de Avicultura e o Sindicato

da Indústria de Carnes e Derivados no Estado de

Santa Catarina. Segundo eles, tanto quanto o

abastecimento, a saúde dos funcionários também é

prioridade e todas as medidas preventivas foram

tomadas. Leia a nota: www.sindicarne.org.br

Em abril, o Pátio de Triagem do

Porto de Paranaguá recebeu 58.499

caminhões, superando em mais de

três mil veículos o recorde de 55.835,

registrado em março deste ano.

Mesmo em tempo de pandemia, o

Porto de Paranaguá opera

ultrapassando metas e batendo

recordes, mantendo o cuidado com

a saúde dos trabalhadores, em

especial os caminhoneiros que

passam pelo local. A movimentação

se dá em virtude da supersafra,

somada a quase dois meses sem

chuvas significativas, o que faz o

fluxo de embarque de grãos ser

ainda mais intenso. Hoje, todo

caminhoneiro que chega ao Pátio

de Triagem  tem sua temperatura

corporal aferida. Saiba mais:

www.aen.pr.gov.br

Os financiamentos do Plano Safra 2019/2020

contratados pelos produtores rurais, entre julho de

2019 e abril deste ano, somaram R$ 156,6 bilhões,

aumento de 12% em comparação a igual período da

safra passada.Os números fazem parte do Balanço

de Financiamento Agropecuário da Safra

2019/2020 divulgado nesta sexta-feira (8) pela

Secretaria de Política Agrícola (SPA) do Mapa. Leia

mais: www.gov.br/agricultura

PRODUTORES RURAIS CONTRATARAM 
R$ 156,6 BI EM CRÉDITO DE JULHO DE 2019
A ABRIL DESTE ANO, DIZ MINISTÉRIO

GOVERNO FEDERAL  ORIENTA FRIGORÍFICOS
SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19
Os ministérios da Economia, da Agricultura e da

Saúde formalizaram na quinta-feira (7), uma

orientação com normas e procedimentos para

frigoríficos em meio à pandemia. As medidas têm

como objetivo prevenir e diminuir o contágio da

covid- 19 nos ambientes de trabalho. Veja a

reportagem do Canal Rural: www.canalrural.com.br

PORTO DE PARANAGUÁ BATE
RECORDE EM MOVIMENTO DE
CAMINHÕES

http://www.sindicarne.org.br/index3.php?id_noticia=19778
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=106903&tit=Porto-de-Paranagua-bate-recorde-em-movimento-de-caminhoes
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/produtores-rurais-contrataram-r-156-6-bi-em-credito-de-julho-de-2019-a-abril-deste-ano-1
https://www.canalrural.com.br/noticias/pecuaria/governo-cria-guia-para-frigorificos-lidarem-com-o-coronavirus-entenda/

