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CORONAVÍRUS
Nesta quarta-feira (29), o boletim
da Sesa confirma mais 77 casos de
Covid-19 e cinco mortes em
decorrência da doença. As novas
77 confirmações estão em: Alto
Paraná (2), Amaporã (1), Araruna
(5), Araucária (1), Assis
Chateaubriand (4), Boa Vista da
Aparecida (1), Campo Mourão (3),
Carlópolis (1), Cascavel (9), Céu
Azul (2), Cruzeiro do Sul (1),
Curitiba (9), Fazenda Rio Grande

ATUALIZAÇÃO DE REBANHOS COMEÇA
EM 1º DE MAIO E TEM PRAZO AMPLIADO
A Campanha de Atualização de Rebanhos, que
substitui a vacinação contra a febre aftosa no Paraná,
começa nesta sexta-feira (1) e se estenderá por sete
meses, até 30 de novembro. Normalmente, a
campanha teria duas etapas, uma em maio e outra
em novembro. A alteração deve-se à pandemia do
coronavírus, que mudou também a forma de
atendimento da Adapar, a fim de evitar
aglomerações. O cadastro é obrigatório com vistas a
garantir a rastreabilidade e a sanidade de todo o
rebanho paranaense. www.agricultura.pr.gov.br

(2), Foz do Iguaçu (4), Guarapuava
(3), Iretama (1), Itaúna do Sul (1),
Ivaiporã (1), Londrina (1),
Lupionópolis (1), Marilena (1),
Maringá (1), Medianeira (2),
Paranaguá (2), Paranavaí (5),
Pinhais (2), Ponta Grossa (1), Santa
Mariana (1), Santa Mônica (1), Santo
Antônio do Caiuá (1), São João do
Caiuá (2), Terra Rica (4) e Toledo (1).
www.saude.pr.gov.br

CELEPAR LANÇA CANAL PARA TIRAR DÚVIDAS SOBRE TECNOLOGIA
As plataformas tecnológicas vêm sendo muito utilizadas para minimizar o impacto da
pandemia da Covid-19, em especial no isolamento social e distanciamento físico. Para
atender os cidadãos que possuem algum tipo de dúvida ou dificuldades com estas
tecnologias, foi lançado o TechAjuda Celepar.Trata-se de um canal de contato que busca
esclarecer questionamentos relacionados aos serviços ofertados pelo Governo, que podem
ser úteis neste momento de pandemia.Leia mais: www.aen.pr.gov.br
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IPEA REVISA PROJEÇÃO DE PIB AGROPECUÁRIO PARA 2,4%
O Produto Interno Bruto (PIB) do setor agropecuário brasileiro deve crescer 2,4% em
2020, menos que os 3,8% previstos em março. Mesmo com essa redução, o desempenho
é muito superior em relação aos demais setores da economia, que vivem um momento
recessivo causado pela pandemia de Covid-19. A revisão da previsão está no Boletim Agro
divulgado nesta quarta-feira (29), pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). O
principal motivo da revisão não é a pandemia, está relacionado à redução da estimativa
de produção de soja do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), do IBGE,
e decorre principalmente de uma queda da colheita do grão no Rio Grande do Sul. Leia
mais: ipea.gov.br

MINERVA PREVÊ AUMENTO DA
EXPORTAÇÃO DE CARNE BOVINA
A Minerva Foods, maior exportadora de carne bovina

GOVERNO CRIA GRUPO
PARA PLANEJAR RETOMADA
DA ECONOMIA

da América do Sul, acredita que elevará sua
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participação em vendas externas no “market share”

retomada econômica do Paraná

da empresa no segundo semestre. À Reuters, o

em todos os cenários pós-Covid-

diretor financeiro da companhia, Edison Ticle, alegou 19, o governador Carlos Massa
Ratinho Junior instituiu um grupo
que o cenário é de alta demanda e baixa oferta de
proteína. A Minerva espera cobrir o espaço deixado

de trabalho que ficará

pelo fechamento de unidades processadoras nos
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Estados Unidos devido ao novo coronavírus, tanto

estratégias para recuperação,

em vendas para os norte-americanos quanto para os
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países que tradicionalmente compravam carne

do Estado. A equipe será

deles. Leia mais em br.reuters.com

comandada pelo vice-governador
Darci Piana. A criação da

TRUMP ASSINA DECRETO QUE MANTÉM UNIDADES
estrutura, chamada de Grupo de
DE PROCESSAMENTO DE CARNES ABERTAS
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump,
assinou na terça-feira (28) um decreto que exige que
as instalações de processamento de carne do país
permaneçam abertas durante a pandemia de novo
coronavírus. Grandes empresas de carne do país
tinham paralisado as operações em algumas
unidades por causa do aumento do número de
funcionários infectados pela doença. A pandemia
afetou em cheio a cadeia de fornecimento de
alimentos do país nas últimas semanas: terra.com.br

Trabalho para Coordenação de

Ações Estruturantes e Estratégicas
para Recuperação, Crescimento e
Desenvolvimento do Estado do
Paraná, foi normatizada pelo
decreto 4.546/2020, publicado na
terça-feira (28) no Diário Oficial do
Estado. O grupo terá apoio do
setor produtivo. Leia mais:
www.aen.pr.gov.br
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