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PORTO DE PARANAGUÁ REGISTRA
EXPORTAÇÃO RECORDE DE GRÃOS

A Sesa confirmou o 4º óbito por coronavírus no Paraná nesta quinta-feira (2). O

paciente era um homem de 72 anos, residente em Campo Mourão.  Também foram

confirmados 29 novos casos: Palmeira (1), Curitiba (5), Mandirituba (1), Leópolis (1),

Cornélio Procópio (1), Maringá (3), Terra Boa (1), Londrina (1), Cianorte (3), Cascavel

(3), Telêmaco Borba (1), Paranavaí (1), São Manoel do Paraná (1), Campo Mourão (4),

Campo Largo (1) e Marechal Cândido Rondon (1). Agora, são 258 casos confirmados,

3.848 descartados, 638 em investigação. Leia mais em www.saude.pr.gov.br
 
 

O Porto de Paranaguá fechou março com

a maior movimentação mensal já

registrada no Corredor de Exportação.

Foram embarcadas pelo porto 2,4

milhões de toneladas de soja, em grão e

farelo. O volume é 51% maior que o

movimentado no mesmo mês de 2019 e

supera em mais de 180 mil toneladas o

recorde anterior, de 2,2 milhões de

toneladas, alcançado em junho do ano

passado. Leia mais em www.aen.pr.gov.br

 

 

 

 

GOVERNADORES DEBATEM IMPACTOS
ECONÔMICOS DA PANDEMIA DE COVID-19
 

 

Governadores dos estados que formam o

Consórcio de Integração Sul e Sudeste se

reuniram nesta quinta-feira (02), por meio de

videoconferência, para debater questões de

saúde e impactos econômicos provocados

pela pandemia. Os governadores do Paraná,

Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo,

Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo

vão enviar uma carta à União, mencionando

a abrupta queda de arrecadação,

especialmente do ICMS: www.aen.pr.gov.br
 

PROAGRO PERMITE COMUNICAÇÃO REMOTA
O Conselho Monetário Nacional autorizou

que produtores beneficiários do Programa de

Garantia da Atividade Agropecuária façam a

comunicação de perdas de forma remota. A

mudança levou em conta as dificuldades de

realizar os trabalhos a campo,  com as

restrições decorrentes da Covid-19. Leia a

Resolução nº4796. 
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