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CORONAVÍRUS
A Sesa confirma nesta sexta-feira (24) mais 38 casos e cinco óbitos por coronavírus. Os
38 novos casos estão em Guaratuba (1), Campo Largo (1), Colombo (1), Curitiba (8),
Fazendo Rio Grande (2), São José dos Pinhais (1), Barracão (1), Foz do Iguaçu (2),
Cascavel (3), Araruna (2), Campo Mourão (1), Alto Paraná (1), Amaporã (1), Paranavaí (1),
Planaltina do Paraná (2), Apucarana (1), Mandaguaçu (1), Maringá (3), Cambé (1), Guaraci
(1), Londrina (2) e Guaíra (1). As pessoas que morreram são de Araruna (81 anos),
Londrina (83 e 92 anos), Terra Boa (61 anos) e São João do Caiuá (40 anos). Veja o
informe completo no site www.saude.pr.gov.br

PRAZO PARA INSCRIÇÃO NO COMPRA DIRETA ENCERRA NA
SEGUNDA (27); SEAB E FETAEP PROMOVEM VIDEOCONFERÊNCIA
Às 17 horas de segunda-feira (27), termina o prazo
para inscrever propostas no programa Compra Direta
Paraná. No mesmo dia, às 13 horas, a Seab e a
Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores
Familiares do Estado do Paraná realizam uma
videoconferência com o secretário Norberto Ortigara
e a chefe do Desan, Márcia Cristina Stolarski. O
objetivo é tirar dúvidas sobre o edital de Chamada
Pública do Programa. Acesso neste link.

COMUNICADO - GRHS
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DIGITAL AGRO CONNECTION
SEAB NA MÍDIA
SELECIONA STARTUPS PARA
O chefe do Núcleo da Seab em Ponta Grossa,
ATUAR NO AGRONEGÓCIO
A cooperativa Frísia selecionará
seis startups para desenvolverem
soluções inovadoras para o
agronegócio e a cadeia produtiva,
por meio do programa Digital
Agro Connection. As inscrições
seguem até o dia 22 de junho.
Entre os prêmios que as
selecionadas receberão está a
participação na próxima Digital
Agro, em 2021; além de
treinamentos, mentorias e
workshops e participação no
Desafio Paraná de Startups,
organizado pela Fiep. As startups
ainda poderão ter acesso a um
fundo de investimento da própria
cooperativa Frísia. Confira o
regulamento e informações sobre
as inscrições no site:
connection.digitalagro.com.br/.

Marcelo Ferreira Hupalo, foi um dos entrevistados
para reportagem do Diário dos Campos desta sextafeira (24), a respeito do programa Cartão Comida
Boa. Ele destacou a importância de grande número
de mercados e pontos de distribuição dos vales,
para evitar aglomerações. Leia a matéria completa
em www.diariodoscampos.com.br

LIMINAR IMPEDE BUNGE DE ASSUMIR
UNIDADES DA IMCOPA
A Reuters Brasil publicou, nesta sexta-feira (24),
reportagem informando que os planos da Bunge de
assumir duas unidades de processamento de soja no
Paraná pertencentes à Imcopa foram barrados por
liminar. A decisão provisória foi emitida no mês
passado, mas ainda não houve publicação. O pedido
de liminar foi feito por duas entidades panamenhas.
A Bunge venceu o leilão de alienação, em 17 de
fevereiro, com lance de R$ 50 milhões. As unidades
da Imcopa empregam 650 pessoas e processaram 1
milhão de toneladas de soja em 2019: br.reuters.com

MAPA E ANATER LANÇAM CARTILHA COM
MEDIDAS DE HIGIENE PARA A COLHEITA
O Ministério da Agricultura e a Agência Nacional de
Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater)
elaboraram uma cartilha com recomendações gerais,
durante a colheita, no transporte e no alojamento
dos trabalhadores. As sugestões englobam orientar
os funcionários em relação aos cuidados com
higiene pessoal e uso de equipamentos de proteção
individual e outros mais específicos ligados à
atividade, como ampliar o período de colheita,
quando possível, e separar os colhedores por
carreiras. Acesse pelo link.
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