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CEASAS INTENSIFICAM TRABALHOS
DE HIGIENIZAÇÃO NAS UNIDADES

CORONAVÍRUS
A Secretaria de Estado da Saúde
confirmou nesta terça-feira (14) 35
novos casos e quatro óbitos por
coronavírus. O Paraná soma agora
803 casos confirmados e 37
óbitos. Os novos óbitos foram
registrados em Paranavaí (40
anos), Pinhais (64 anos), Curitiba
(80 anos) e Guaíra (52 anos). Os 35
casos estão em Curitiba (3), Pato
Branco (2), Ivaiporã (2), Paranavaí
(3), Maringá (1), Primeiro de Maio
(1), Jataizinho (1), Londrina (3),
Rolândia (1), Ponta Grossa (1),

A Ceasa Paraná intensificou as atividades de

Santa Cruz de Monte Castelo (1),

higienização e limpeza dos mercados atacadistas

Santa Mônica (2), Campo Mourão

materiais informativos como cartazes, banners e

Grande (1), Santana do Itararé (1),

nas cinco unidades, em Curitiba, Londrina, Maringá, (2), São João do Caiuá (2), São
Cascavel e Foz do Iguaçu. Além da distribuição dos João do Ivaí (2), Fazenda Rio
faixas, fazendo alertas de como se prevenir, evitar e
combater o coronavírus, as unidades, ligadas à
Secretaria de Estado da Agricultura e do
Abastecimento, passam também por um processo
periódico de higienização com caminhões com
jatos de alta pressão, com água e hipoclorito de
sódio. O trabalho segue as orientações da
Secretaria de Estado da Saúde.
Saiba mais: www.aen.pr.gov.br

Apucarana (1), Foz do Iguaçu (1),
Tupassi (1), Guaíra (1) e Paranaguá
(2). O Paraná registra atualmente
803 casos confirmados – 12 não
residem no Estado –, 37 óbitos –
um não residia no Estado –, 6.779
descartados e 231 em
investigação. Leia mais no site da
Sesa: www.saude.pr.gov.br
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AGRICULTURA PARTICIPA DE GRUPO
PARA RECUPERAÇÃO DO PAÍS
O Ministério da Agricultura é um dos 16 órgãos
que participam do Grupo de Trabalho para a
Coordenação de Ações Estruturantes e
Estratégias para Recuperação, Crescimento
e Desenvolvimento do País. O grupo foi criado por
resolução do Comitê de Crise para Supervisão e
Monitoramento dos Impactos da Covid-19 e tem
90 dias para apresentar à Casa Civil da
Presidência da República um plano de trabalho
com propostas estratégicas para a retomada do
crescimento econômico. Leia a Resolução no site.

BRASIL ABRE MERCADO E AMPLIA PAUTA
DE EXPORTAÇÕES, DIZ MINISTÉRIO
Segundo a ministra Tereza Cristina, diante do
atual cenário, algumas medidas sanitárias, que às
vezes tornam os processos mais demorados ou
eram barreiras comerciais, “estão sendo deixadas
para trás”. Em recentes entrevistas, a ministra
disse que o Brasil “tem sido demandado” por
países que buscam produtos agrícolas e estão
preocupados com um possível desabastecimento
“pós-pandemia”.

SEAB NA MÍDIA
AERP - O secretário da Agricultura
e do Abastecimento, Norberto
Ortigara, esteve na manhã desta
terça-feira no estúdio da
Associação das Emissoras de
Radiodifusão do Paraná (Aerp)
para falar sobre as estratégias do
Governo do Estado para garantir o
abastecimento de alimento e a
geração de renda para os
agricultores. A entrevista foi
transmitida para 24 rádios do
Estado e pelas redes sociais. Ouça
pelo Facebook.
BROADCAST AGRO - O site
especializado, ligado ao Grupo
Estado, destacou na edição digital
desta terça-feira a estimativa sobre
as condições das culturas em
desenvolvimento feita pelos
técnicos do Departamento de
Economia Rural(Deral). Clique aqui
para ler.

RELATÓRIO CEPEA: CORONAVÍRUS NÃO DEVE PREJUDICAR
FORTEMENTE O DESEMPENHO DO PIB DO AGRONEGÓCIO
A pandemia causada pelo novo coronavírus não deve prejudicar fortemente o
desempenho o PIB do agronegócio brasileiro, afirmou o Centro de Estudos Avançados
em Economia Aplicada (Cepea) no relatório divulgado nesta terça-feira (14). Na segunda
edição do especial temático “Coronavírus e o Agronegócio”, pesquisadores do Cepea, da
Esalq/USP, avaliaram os principais impactos da pandemia sobre o PIB do agronegócio e
o mercado de trabalho do setor. Para ler o estudo completo do Centro, clique aqui.
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