
A Sesa confirmou mais 91 casos e

quatro óbitos por covid-19.

Ocorreu a primeira morte de uma

criança, um menino de seis anos

que estava internado em Curitiba

e faleceu na terça-feira (12). Os

outros pacientes foram a óbito no

dia 11 de maio  (Guaraqueçaba, 34

anos, e Campina Grande do Sul,

(64 e 82 anos). As novas

confirmações estão em Agudos

do Sul (1), Almirante Tamandaré

(1), Alto Paraná  (1), Araruna (1),

Araucária (2), Assis Chateaubriand

(6), Cambé (1), Campina Grande

do Sul (1), Campo Largo (2),

Campo Mourão (2), Cascavel (6),

Cianorte (1), Colombo (2), Curitiba

(14), Fazenda Rio Grande (2), Foz

do Iguaçu (3), Guaratuba (1),

Londrina (2), Maringá (12),

Medianeira (4), Mirador (1),

Paranaguá (2), Paranavaí (1),

Pinhais (4), Planaltina do Paraná

(1), Quatro Barras (1), Quitandinha

(1), Rebouças (1), Santo Antônio da

Platina (1), São José dos Pinhais (7),

São Miguel do Iguaçu (2), Sarandi

(2), Tamboara (1) e Umuarama (1).

Leia mais: www.saude.pr.gov.br
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GOVERNO DIVULGA PONTUAÇÃO DE
PROJETOS DO COMPRA DIRETA PARANÁ
O Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de

Estado da Agricultura e do Abastecimento, divulgou

nesta quarta-feira (13) as pontuações atribuídas aos

projetos para o programa Compra Direta Paraná. Caso

haja discordância em relação à pontuação, há a

possibilidade de questionamentos no prazo máximo

de 24 horas, pelo email compradireta@seab.pr.gov.br.

A classificação final deverá ser publicada na próxima

sexta-feira (15). Confira as pontuações:

www.agricultura.pr.gov.br

ESCOLA DE GESTÃO OFERTA 13 CURSOS ONLINE 
A Escola de Gestão do Paraná está com 13 cursos

disponíveis para inscrições de servidores estaduais,

municipais e federais, e abertos para a comunidade

em geral. As inscrições são gratuitas e as aulas são

totalmente online (EaD).  Os interessados devem

ficar atentos às novas oportunidades acessando

o link dos cursos.

http://www.saude.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=7369&tit=Saude-informa-mais-91-casos-confirmados-e-quatro-obitos-por-Covid-19
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
http://www.agricultura.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-05/compra_direta_-_pontuacao.pdf
http://www.administracao.pr.gov.br/Escola-de-Gestao/Pagina/Cursos-distancia-0


As exportações brasileiras de carne suína in natura

e processada para a China cresceram 161% em

volume nos primeiros quatro meses do ano,

atingindo 131,686 mil toneladas, ante 50,472 mil

toneladas do primeiro quadrimestre de 2019, de

acordo com dados da Associação Brasileira de

Proteína Animal (ABPA). A receita com os

embarques no período subiu 225%, saindo de US$

106,129 milhões no primeiro quadrimestre de 2019

para US$ 344,732 milhões de janeiro a abril deste

ano. O valor corresponde a 53,3% das exportações

totais de carne suína pelo Brasil. Leia mais no site

broadcastagro.com.br

O PIB do agronegócio brasileiro

registrou alta de 1,2% em fevereiro,

segundo cálculos do Centro de

Estudos Avançados em Economia

Aplicada (Cepea) realizados em

parceria com a Confederação da

Agricultura e Pecuária do Brasil.

Com isso, a elevação no

acumulado do ano é de

2,42%. Segundo pesquisadores do

Cepea, pela ótica dos segmentos, o

PIB do setor tem sido

impulsionado principalmente pelo

primário, que cresceu 3,86% no

acumulado do bimestre. A

agroindústria e os agrosserviços

também tiveram alta, com

redução do PIB apenas para o

segmento de insumos. Pela

perspectiva dos ramos, tanto o

agrícola quanto o pecuário

acumularam crescimentos no

período, com destaque para o

pecuário, com 4,61%. Acesse o

relatório completo no link:

www.cepea.esalq.usp.br

O Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) de

2020, atualizado com base nas informações de

abril, deve atingir R$ 697 bilhões, alta de 8,6% em

relação a 2019. São os maiores valores obtidos

nestes últimos 31 anos de acordo com estudo

elaborado pela Secretaria de Política Agrícola do

Ministério da Agricultura. O valor das lavouras

cresceu 10,4% e gerou R$ 462 bilhões. Já a

pecuária avançou 5,4%, para R$ 234,9 bilhões.

Dados do Departamento de Agricultura dos

Estados Unidos (USDA) divulgados nessa terça-

feira (12) mostram condições favoráveis para o

Brasil em carnes e grãos. 

Leia mais: www.gov.br/agricultura

VALOR DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA É DE R$
697 BILHÕES, O MAIOR DOS ÚLTIMOS 31 ANOS
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PIB DO AGRO ACUMULA
AVANÇO DE 2,42% EM 2020

CARNE SUÍNA: RECEITA COM EXPORTAÇÃO PARA
A CHINA CRESCEU 225% NO QUADRIMESTRE

http://www.broadcast.com.br/cadernos/agro/?id=dDJ6WDVWR2J4M0g2QWdSK2dHZlBlZz09
https://www.cepea.esalq.usp.br/upload/kceditor/files/Cepea_PIB_CNA_fev_maio2020(1).pdf
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/valor-da-producao-agropecuaria-e-de-r-697-bilhoes-o-maior-dos-ultimos-31-anos

