
 

CORONAVÍRUS

Nesta terça-feira (28) foram

confirmados 85 novos casos e duas

mortes por Covid-19. Os novos

casos estão em Amaporã (4), Assis

Chateaubriand (3), Campo Mourão

(3), Cascavel (4), Céu Azul (1),

Cianorte (4), Cruzeiro do Sul (2),

Curitiba (12), Francisco Beltrão (2),

Guarapuava (3), Londrina (5),

Marilena (5), Maringá (2), Nova

Fátima (1), Paranavaí (6), Pinhais (1),

Piraquara (1), Planaltina do Paraná

(2), Prado Ferreira (1), Querência do

Norte (5), Ribeirão do Pinhal (1),

Santa Cruz de Monte Castelo (2),

Santo Antônio do Caiuá (6), São

João do Caiuá (2), Sarandi (1),

Tamboara (2), Terra Rica (3) e União

da Vitória (1). A Sesa utiliza  agora

um novo critério de confirmação

da doença: www.saude.pr.gov.br  

O boletim semanal da Sesa confirma 142.098

casos de dengue no Estado, 13.693 a mais que a

publicação anterior, que trazia 128.405

confirmações desde julho de 2019. O boletim

epidemiológico desta terça-feira (28) também

alerta para a confirmação de três casos de zika,

sendo um deles em uma gestante, na região

Norte do estado, em Cambé. www.saude.pr.gov.br
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As Ceasas de Curitiba, Maringá, Cascavel e Foz do

Iguaçu estarão fechadas no feriado de 1º de maio, Dia

do Trabalho, próxima sexta-feira. Já a Ceasa de

Londrina estará aberta das 4 às 10 horas. Todos os

mercados atacadistas abrem normalmente no

sábado (2).  Para conferir os dias e horários, assim

como mais informações dos mercados atacadistas

das Ceasas do Paraná, acesse www.aen.pr.gov.br
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CEASA DE LONDRINA FUNCIONA
NO FERIADO DE 1º DE MAIO

PR TEM 142 MIL CASOS DE DENGUECAMINHADAS SUSPENSAS
O IDR-Paraná informa que a agenda

das Caminhadas na Natureza segue

suspensa, devido à pandemia do

novo coronavírus. O retorno das

atividades, ainda sem previsão,

depende das orientações das

autoridades da Saúde quanto à

realização de eventos. 

 

http://www.saude.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=7327&tit=Sesa-passa-a-confirmar-Covid-19-tambem-por-criterio-clinico-epidemiologico
http://www.saude.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=7327&tit=Sesa-passa-a-confirmar-Covid-19-tambem-por-criterio-clinico-epidemiologico
http://www.saude.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=7326&tit=Caso-de-zika-em-gestante-no-Norte-do-Estado-alerta-ainda-mais-para-a-importancia-do-combate-ao-Aedes-Aegypti-
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=106738&tit=CeasadeLondrinaabre-neste-feriado-de-1ode-Maio
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
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Após o controle da pandemia do novo coronavírus

na China, a peste suína africana está reaparecendo

no país e afetando os rebanhos de suínos, dos quais

cerca de 120 milhões de animais foram dizimados

pela doença no ano passado. Novos casos da

infecção não eram constatados desde meados de

novembro de 2019, segundo autoridades chinesas,

que afirmaram em fevereiro que a situação da

epidemia era estável. A partir da segunda quinzena

de março, entretanto, o Ministério da Agricultura

chinês voltou a relatar uma série de novas infecções

em todo o país: revistagloborural.globo.com

INDÚSTRIA E USDA DISCUTEM EUTANÁSIA DE
ANIMAIS APÓS FECHAMENTO DE FÁBRICAS

TV PARANÁ TURISMO- O

secretário estadual da

Agricultura e do Abastecimento

Norberto Ortigara concedeu

entrevista para a TV Paraná

Turismo. Ele detalhou as ações

do Governo do Estado em prol

das famílias em situação de

vulnerabilidade social. Assista no

site da Seab.

 

 

TRIBUNA DO NORTE -  O
engenheiro agrônomo do Deral

Sérgio Carlos Empinotti

concedeu entrevista ao

TNOnline sobre a estiagem na

região de Ivaiporã, que atrasa o

plantio do trigo e provoca queda

na produtividade do milho

safrinha. Leia em

tnonline.uol.com.br

 

 

PORTAL RBJ - No sábado (25), a

rádio Onda Sul, ligada ao portal

RBJ, recebeu a chefe do Núcleo

Regional de Francisco Beltrão

Denise Adamchuk, e

Ricardo Kaspreski, engenheiro

agrônomo do Deral. Eles falaram

sobre os efeitos da pandemia e

da estiagem na agricultura no

Sudoeste e como os produtores

estão trabalhando para reverter

o quadro. Assista:

https://rbj.com.br/

 

 

 

A indústria de suínos dos Estados Unidos e o

Departamento de Agricultura do país (USDA) estão

discutindo a possibilidade de sacrificar milhares de

animais, depois que os surtos do novo coronavírus

provocaram o fechamento de algumas das

principais unidades de processamento de carne. Os

casos da covid-19 entre os trabalhadores das fábricas

levaram ao fechamento temporário de unidades.

Isso está deixando as granjas de suínos lotadas e

aumentando a perspectiva de que os animais sejam

sacrificados e enterrados ou enviados a graxarias,

que transformam as carcaças em uma gordura de

baixo valor para a fabricação de produtos como

ração para pets. As informações são da Broadcast

Agro. Leia mais: http://broadcast.com.br

 

SEAB NA MÍDIA

CASOS DE PESTE SUÍNA VOLTAM A CRESCER
NA CHINA APÓS CONTROLE DA PANDEMIA 

https://revistagloborural.globo.com/Noticias/Criacao/Suinos/noticia/2020/04/casos-de-peste-suina-voltam-crescer-na-china-apos-controle-da-pandemia-de-coronavirus.html
http://www.agricultura.pr.gov.br/Videos
https://tnonline.uol.com.br/noticias/regiao/32,493274,27,04,estiagem-atrasa-plantio-do-trigo-na-regiao-de-ivaipora-e-provoca-queda-na-produtividade-do-milho-safrinha
https://rbj.com.br/agricultura/alem-da-noticia-aborda-situacao-da-agricultura-em-meio-a-pandemia-2830.html
http://broadcast.com.br/cadernos/agro/?id=RVpCL0tUMlgzYTRUbnRxRHVLdzg1dz09

