22 DE ABRIL DE 2020 | EDIÇÃO 20

BOLETIM INFORMATIVO DA
ASSESSORIA DE IMPRENSA
Newsletter da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento

CORONAVÍRUS
A Sesa registra mais 38 casos do novo coronavírus. Os novos casos estão em: Araucária
(1), Pinhais (1), Curitiba (7), Ponta Grossa (1), Verê (1), Boa Vista da Aparecida (1), Campo
Mourão (2), Querência do Norte (1), Santa Cruz de Monte Castelo (1), Nova Londrina (1),
Amaporâ (5), Planaltina do Paraná (1), São João do Caiuá (1), Nova Esperança (5),
Paranacity (1), Floresta (2), Maringá (1), Londrina (1), Telêmaco Borba (3), Imbaú (1).Três
pacientes que residiam em Curitiba morreram (73, 85 e 93 anos). Em São João do Ivaí o
paciente que faleceu foi um homem de 61 anos e em Londrina, uma mulher de 82.
Todos os cinco já estava internados. Consulte o informe completo: www.saude.pr.gov.br

GOVERNO DIVULGA EDITAL DO
PROGRAMA COMPRA DIRETA PARANÁ

PARANÁ TEM 128 MIL
CASOS DE DENGUE

Foi divulgado nesta quarta-feira (22) o Edital de

A Secretaria da Saúde do

Credenciamento para o programa Compra Direta

Paraná segue em alerta para

Paraná. Por meio dele serão adquiridos, de forma

combate à dengue, epidemia

emergencial, gêneros alimentícios da agricultura

instalada no estado desde o

familiar destinados à rede socioassistencial, restaurantes início do ano e que confirma
populares, cozinhas comunitárias, bancos de alimentos 128.405 casos no boletim
e hospitais filantrópicos, entre outros. A Seab também

semanal divulgado hoje (22).

elaborou um tutorial que explica como elaborar

Aumentou também o número

projetos de venda. O prazo encerra em 27/04 às 17h.
Saiba mais: www.agricultura.pr.gov.br

de mortes provocadas pela
doença no Paraná: 6 óbitos
que estavam em investigação,
foram confirmados neste
informe. Desde o início do
monitoramento, em junho de
2019 até agora são 111 mortes
causadas pela infecção.
Leia mais no site:
www.aen.pr.gov.br
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FUNDO DA ONU INVESTIRÁ US$ 40 MI
EM PROJETOS PARA A AGRICULTURA

CARTILHA DA CGE ORIENTA
SOBRE SEGURANÇA NO
TRABALHO REMOTO
O trabalho remoto exige
atenção especial quanto à
segurança de dados e
informações em meios
eletrônicos. Atualmente, perto
de 70% dos servidores do

O Fundo Internacional para o Desenvolvimento
Agrícola (Fida), agência especializada das Nações
Unidas com sede em Roma, vai investir US$ 40
milhões em projetos para combater os efeitos da
pandemia da Covid-19 na produção de alimentos e
possibilitar acesso a mercados e criação de empregos
rurais nos países em desenvolvimento. Também
pretende arrecadar outros US$ 200 milhões de
governos, fundações e setor privado. “Precisamos agir
agora para impedir que essa crise de saúde se
transforme em crise alimentar”, justificou o presidente
da agência, Gilbert F. Houngbo. Leia mais no link.

Poder Executivo do Estado do
Paraná estão em teletrabalho.
Por isso, a CGE elaborou uma
cartilha direcionada a
servidores e gestores da
administração estadual. Entre
as orientações estão atualizar
as plataformas de
videoconferência e o antivírus
e analisar as políticas de
privacidade dos programas
usados. Acesse pelo link.

EMBRAPA PESQUISA TENDÊNCIAS
DA AGRICULTURA DIGITAL
A Embrapa, em parceria com Sebrae e Inpe, realiza
levantamento on-line sobre tendências, desafios e
oportunidades em agricultura digital. As entidades
querem saber como as tecnologias são usadas
atualmente, para orientar sobre novas pesquisas e
inovações e apontar estratégias de fortalecimento de
pequenos negócios que ofereçam solução digital.
Produtores rurais, empresários e prestadores de
serviços em agricultura digital interessados podem
ter mais informações no site www.embrapa.br
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