
A Secretaria de Estado da

Saúde informa o registro de

mais 122 pessoas contaminadas

pelo Sars-CoV-2. O número de

casos acumulados chegou a

3.331. Mais três pessoas

morreram em decorrência da

infecção (Guapirama, 78 anos;

Mandaguari, 67 anos; e

Quitandinha, 43 anos), e o total

é de 156. As novas confirmações

são nas cidades: Almirante

Tamandaré (1), Anahy (1), Andirá

(2), Araucária (3), Bandeirantes

(1), Cambé (2), Campina Grande

do Sul (8), Campo Bonito (3),

Cascavel (22), Colombo (2),

Cornélio Procópio (2), Curitiba

(13), Fazenda Rio  Grande (2),

Figueira (1), Francisco Alves (1),

Guaraniaçu (1), Ibiporã (2),

Itapejara D'Oeste (1), Leópolis (1),

Londrina (28), Medianeira (1),

Missal (1), Ortigueira (1), Pinhais

(1), Ponta Grossa (3), Quatro 

Barras (4), Quedas do Iguaçu (1),

Quitandinha (6), Santa Cecília

do Pavão (1), Santa Tereza do

Oeste (1), São João do Caiuá (1),

São José dos Pinhais (1),

Sapopema (2) e Uraí (1). Saiba

mais: www.saude.pr.gov.br

Comunidades tradicionais, como indígenas e

quilombolas, também recebem atenção do governo

durante a epidemia. Em Guaíra e Terra Roxa, o

trabalho é feito pelo Instituto de Desenvolvimento

Rural do Paraná-Iapar-Emater (IDR-Paraná) e pela

Superintendência Geral de Diálogo e Interação Social

(Sudis), órgão da Governadoria do Estado. Este mês

foram distribuídas cerca de 1800 cestas básicas, além

da realização de reuniões para difundir informações

acerca do novo coronavírus e das medidas de

prevenção. Leia mais em www.agricultura.pr.gov.br
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GOVERNO ENTREGA CESTAS BÁSICAS A
COMUNIDADES TRADICIONAIS DO OESTE

25 DE MAIO - DIA DO TRABALHADOR RURAL 
O Dia do Trabalhador Rural foi instituído pelo Decreto-Lei n.º

4338, de 1.º de junho de 1964. A definição sobre 25 de maio

deve-se à morte nessa data, no ano anterior, em acidente

aéreo, do deputado federal Fernando Ferrari, nascido em 1921

em São Pedro do Sul (RS). Era um dos políticos mais

engajados na defesa dos direitos dos trabalhadores rurais. É de

autoria dele o primeiro Estatuto do Trabalhador Rural, de 1963.

Ferrari também foi homenageado em 1971, na Lei

Complementar n.º 11, conhecida como Lei Fernando Ferrari,

que instituiu o Programa de Assistência ao Trabalhador Rural.

http://www.saude.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=7401&tit=Sesa-confirma-3.331-diagnosticos-e-156-obitos-pela-Covid-19
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Governo-entrega-cestas-basicas-comunidades-tradicionais-do-Oeste
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/


O Governo do Estado, por intermédio da Secretaria

de Estado da Agricultura e do Abastecimento,

divulgou nesta segunda-feira (25) o Relatório de

Classificação da Chamada Pública n.º 004/2020, do

Programa Compra Direta Paraná. Há prazo até o

meio-dia desta terça-feira (26) para quem quiser

apresentar questionamento ou desistir. Após isso,

será divulgada a classificação final para o início da

compra dos gêneros alimentícios e entrega às

entidades assistenciais. Leia mais em

www.agricultura.pr.gov.br/

SEAB DIVULGA RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO
DO  PROGRAMA COMPRA DIRETA PARANÁ 

MEIO DIA PARANÁ - O jornal

Meio-Dia Paraná, da RPC,

mostrou, nesta segunda-feira (25),

reportagem sobre o Comida Boa

e apresentou entrevista com o

secretário Norberto Ortigara, que

fez um balanço do programa. 

 

Assista: g1.globo.com

 

TV PARANÁ TURISMO - A TV

Paraná Turismo abordou as

medidas tomadas pelo Estado na

busca do status de livre de febre

aftosa sem vacinação. O

entrevistado foi o gerente de

saúde animal da Adapar, Rafael

Gonçalves Dias. 

 

Veja em: www.youtube.com 

 

 

GLOBO RURAL - A falta de chuva

afeta o plantio do trigo no

Paraná, mas a lavoura deve

ultrapassar um milhão de

hectares. O engenheiro

agrônomo do Deral, Carlos Hugo

Winkcler Godinho, destacou em

entrevista ao programa GLobo

Rural que o preço do produto é

um incentivo. 

 

Assista em g1.globo.com

 

 
Newsletter da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento. 25/05/2020 - edição 42 pg. 2

 

NA MÍDIA

A China não renovou a política de salvaguarda

adotada desde 2017 para a entrada de açúcar

estrangeiro no país, que venceu sexta-feira (22).

Antes da barreira, o Brasil exportava mais de 2,5

milhões de toneladas por ano para a China, volume

que, no primeiro ciclo, caiu para 115 mil toneladas.

Em 2018/19, a exportação subiu para 1,3 milhão de

toneladas. A expectativa da União da Indústria de

Cana-de-Açúcar (Única) é retomar volumes

próximos aos praticados antes da política de cotas

e taxação extra. Leia mais em unica.com.br

GOVERNO CHINÊS ACABA COM BARREIRA
PARA AÇÚCAR BRASILEIRO

CHINA BATE RECORDE EM IMPORTAÇÃO
DE SUÍNOS
A China, principal consumidora global de carne

suína, importou um recorde de 400 mil toneladas

dessa proteína em abril, um salto de quase 170% na

comparação anual. Nos quatro primeiros meses do

ano, o volume é de 1,35 milhão de toneladas de

importação. O país reduziu o rebanho em pelo

menos 40% devido à peste suína africana, o que

elevou os preços a níveis recordes, mas vêm se

reduzindo desde fevereiro. Leia mais: br.reuters.com

http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Governo-divulga-relatorio-de-classificacao-do-Compra-Direta-Parana-0
https://globoplay.globo.com/v/8577656/programa/
https://www.youtube.com/watch?v=q_jun2QASRk
https://www.youtube.com/watch?v=q_jun2QASRk
https://g1.globo.com/economia/agronegocios/globo-rural/noticia/2020/05/24/falta-de-chuva-afeta-o-plantio-do-trigo-no-parana.ghtml
https://unica.com.br/noticias/china-nao-renova-salvaguarda-e-reduz-tarifa-para-entrada-de-acucar-no-pais/
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN231160-OBRBS

