
Nesta terça-feira (12), a Sesa informa 57 novas confirmações e duas mortes pela covid-19 

 (Cascavel, 91 anos e São José dos Pinhais, 57 anos). Os novos casos estão em Ampére (1),

Apucarana (2), Cascavel (2), Coronel Vivida (1), Curitiba (4), Figueira (1), Foz do Iguaçu (7),

Guairacá (1), Londrina (6), Maringá (1), Medianeira (2), Mirador (1), Palotina (1), Paranapoema

(1), Paranavaí (2), Pato Branco (2), Ponta Grossa (1), Ramilândia (1), Ribeirão do Pinhal (2),

Santa Isabel do Ivaí (2), Santa Tereza do Oeste (1), Santa Terezinha de Itaipu (1), Santo

Antônio do Caiuá (1), São José dos Pinhais (7), Telêmaco Borba (1), Tijucas do Sul (1), Três

Barras do Paraná (1) e Wenceslau Braz (3). Leia mais: www.saude.pr.gov.br

Aproximadamente 110 quilômetros de estradas rurais na

Região Centro-Sul tiveram trabalhos de adequação,

readequação, manutenção e/ou melhorias. Os municípios

de Manoel Ribas, Mato Rico, Palmital, Pitanga e Turvo

foram contemplados com uma patrulha rural em sistema

de rodízio. Atualmente, a patrulha rural está em Pitanga,

onde as duas últimas estradas projetadas serão concluídas

até o final do mês.A ação é desenvolvida com recursos do

programa Estradas da Integração-Pró-Rural, do Governo do

Estado, via Banco Mundial, e a iniciativa do consórcio

intermunicipal Cid Centro. O programa é executado pelo

Deagro.  Leia mais em www.agricultura.pr.gov.br
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READEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS BENEFICIA
MAIS DE MIL FAMÍLIAS NA REGIÃO CENTRO-SUL

BOLETIM SEMANAL MOSTRA
DEZ ÓBITOS POR DENGUE 
O boletim semanal da dengue

aponta 167,7 mil casos

confirmados da doença no

Estado, com 10.289 casos a

mais que a publicação anterior.

O informe publicado nesta

terça-feira (12) pela Secretaria

da Saúde do Paraná também

confirma dez óbitos por

dengue. As mortes ocorreram

entre os meses de fevereiro e

abril e estavam em processo de

investigação. 228 municípios

estão em situação de

epidemia; entraram para esta

relação as cidades de

Apucarana, Congonhinhas,

Planalto, Jundiaí do Sul e Foz

do Jordão. Saiba mais no site

da Secretaria:

www.saude.pr.gov.br

http://www.saude.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=7365&tit=Dois-meses-apos-as-primeiras-confirmacoes-Parana-tem-1.906-casos-de-Covid-19
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Readequacao-de-estradas-rurais-beneficia-mais-de-mil-familias
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
http://www.saude.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=7363&tit=Dez-obitos-por-dengue-confirmados-no-boletim-semanal-da-Sesa


  

Diversas categorias de profissionais autônomos,

como garçons, taxistas, artistas, costureiras,

motoristas de vans escolares, também têm direito a

requerer o Cartão Comida Boa, por meio de

autodeclaração. Para isso, basta estar dentro dos

critérios estabelecidos pelo Governo do Paraná para

poder ser beneficiário. Acima de tudo, o benefício é

destinado às pessoas vulnerabilizadas

economicamente em decorrência da pandemia.

Devem ser observados os seguintes requisitos: ser

trabalhador informal de qualquer natureza, maior

de 18 anos de idade, ter renda familiar mensal per
capita não superior a meio salário mínimo ou renda

familiar mensal total não excedente a três salários

mínimos. Leia mais: www.aen.pr.gov.br

 

SEAB NA MÍDIA

NOTÍCIAS AGRÍCOLAS - O
Notícias Agrícolas entrevistou o

técnico do Deral, Edmar Gervásio,

para falar da estiagem que segue

atuando contra as lavouras da

segunda safra de milho no Paraná.

O último boletim semanal

divulgado pelo Deral apontou que

61% das áreas do estado estavam

em boas condições, contra 33% em

médias e 6% com condições ruins.

 

Assista: noticiasagricolas.com.br
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LIVE: PORTOS DO PARANÁ E SETOR
PRODUTIVO DEBATEM LOGÍSTICA 
A eficiência logística no Estado, da lavoura ao porto,

será tema de uma transmissão ao vivo nesta quarta-

feira (13), às 14 horas, com o diretor-presidente da

empresa Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia; o

presidente do Sistema Faep/Senar-PR, Ágide

Meneguette, e o consultor de Logística da Faep,

Nilson Hanke Camargo. A transmissão pode ser

acompanhada pelas redes do Sistema Faep/Senar-

PR: Facebook, Youtube e aplicativo próprio. 

RETRAÇÃO NA OFERTA LIMITA
QUEDA DO PREÇO DA MANDIOCA
Reportagem da Revista Globo

Rural mostra que o clima seco

dificultou o avanço da colheita de

mandioca nos últimos dias em

todas as regiões acompanhadas

pelo Centro de Estudos Avançados

em Economia Aplicada

(Cepea/Esalq/USP). Além disso,

parte dos agricultores se retraiu,

adiando a comercialização, na

expectativa de aumento nas

cotações nas próximas semanas,

por causa da menor

disponibilidade da matéria-prima

de lavouras de segundo ciclo. A

reportagem também utiliza dados

do Deral:

www.revistagloborural.globo.com 

http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=106957&tit=Cartao-Comida-Boa-e-acessivel-a-inumeras-categorias-de-autonomos
https://www.noticiasagricolas.com.br/videos/milho/258958-deral-aponta-quebra-na-safra-de-milho-no-pr-mas-precos-50-maiores-do-que-2019-devem-garantir-maior.html#.XrrtukRKjIW
https://www.facebook.com/sistemafaep
https://www.youtube.com/channel/UCYtuOhDxoCgjEt2xcTbwj8w
https://revistagloborural.globo.com/Noticias/noticia/2020/05/retracao-na-oferta-limita-queda-do-preco-da-mandioca.html


  

O Cartão Comida Boa já começou a ser distribuído em 305 municípios do Paraná (76,4%

do total de 399) e alcançou 36.326 beneficiários até as 17h de segunda-feira (11), segundo

balanço divulgado pela Secretaria de Justiça, Família e Trabalho e a Companhia de

Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná (Celepar). Mais de 15 mil

paranaenses, inclusive, já utilizaram o sistema com voucher nos supermercados e

estabelecimentos credenciados, gerando circulação de R$ 681,7 mil no comércio. Estão

aptos a receber o vale os 840 mil inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) do governo

federal que obedeçam aos requisitos legais do programa e cerca de 168 mil

microempreendedores individuais, contribuintes individuais do Regime Geral da

Previdência Social (RGPS) e trabalhadores informais de qualquer natureza. O auxílio vai

vigorar durante o período da pandemia do novo coronavírus: www.aen.pr.gov.br.

 

ASSISTA: A distribuição dos cartões também foi destaque em reportagem do Bom Dia
Paraná, da RPC, nesta terça-feira (12): https://globoplay.globo.com
 

 
Diferente dos outros indicadores da economia que acumulam perdas em razão da

pandemia de covid-19, a safra nacional de grãos deve bater novo recorde e chegar a 247

milhões de toneladas em 2020, segundo a estimativa de abril do Levantamento

Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), divulgado hoje (12) pelo IBGE. Isso

corresponde a um aumento de 0,8% em relação à previsão de março e de 2,3% na

comparação com a colheita de 2019, uma diferença de 5,5 milhões de toneladas. De

acordo com o analista agropecuário do IBGE, Carlos Antônio Barradas, esse aumento na

comparação anual deve-se, principalmente, ao crescimento da estimativa de 6,7% para

a soja (mais 121 milhões de toneladas) e de 3,5% para o arroz (mais 10,6 milhões de

toneladas). Leia mais: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/

EM ANO DE PERDAS NA ECONOMIA, SAFRA DEVE SER RECORDE EM 2020

305 MUNICÍPIOS JÁ INICIARAM ENTREGA DO CARTÃO COMIDA BOA
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http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=106945&tit=305-municipios-ja-iniciaram-entrega-do-Cartao-Comida-Boa
https://globoplay.globo.com/v/8548125/programa/
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/27650-em-ano-de-perdas-na-economia-com-a-covid-19-safra-deve-ser-recorde-em-2020

