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CORONAVÍRUS
CASOS NO PARANÁ*:

AGRICULTURA ORIENTA SOBRE SEGURANÇA
NAS CADEIAS ALIMENTARES EM LIVRO ONLINE
O Sistema de Agricultura do Paraná lançou, nesta
quarta-feira (16), o livro Segurança nas Cadeias

CONFIRMADOS: 336.825
INTERNADOS: 1.273
RECUPERADOS: 235.668
ÓBITOS: 6.859

Agroalimentares Contra o Novo Coronavírus (SARSCoV-2). O objetivo é detalhar o que se sabe até agora
sobre a doença e, principalmente, apresentar dicas e
orientações sobre como o produtor rural e todos os
trabalhadores da cadeia de produção e distribuição de
alimentos podem se prevenir para evitar o contágio
próprio e a disseminação do vírus. agricultura.pr.gov.br

Fonte: Informe Epidemiológico de
15/12. Os dados de 16/12 não foram
divulgados até as 18h40.

FERIADOS E RECESSO NA SEAB
Por ocasião do Decreto nº 6.544,

publicado no Diário Oficial do
Estado de 15/12/2020, o GRHS
comunica que não haverá
expediente na Seab no período de
21/12/2020 a 1/1/2021. As atividades
retornam em 4/1/2020.

SEAB ENTREGA CESTAS PARA COLABORADORES TERCEIRIZADOS

Servidores da Seab e da Adapar entregaram, nesta quarta-feira (16), 40 cestas de Natal
para colaboradores terceirizados que trabalham na sede das duas instituições e no
laboratório, localizados no bairro Cabral, em Curitiba. São profissionais da limpeza,
segurança, recepção e copeiras. agricultura.pr.gov.br
Instagram:@seabparana Facebook.com/seabpr Contato: imprensa@seab.pr.gov.br

ALTA DE 15,7% NA AGROPECUÁRIA REDUZ
IMPACTO DA PANDEMIA SOBRE O PIB

O bom resultado obtido no campo nos primeiros
nove meses de 2020 teve impacto positivo sobre o
PIB do Paraná. No acumulado de janeiro a
setembro, a agropecuária apresentou crescimento
de 15,66% na comparação com igual período de
2019, somando R$ 42,37 bilhões. O desempenho do
agronegócio contribuiu para reduzir os impactos
da pandemia na economia. No acumulado do ano,
o PIB do Estado teve retração de 1,95%, ante uma
queda de 5% do País. agricultura.pr.gov.br

NA MÍDIA
TRIBUNA DA REGIÃO – Jornal

fala sobre as possibilidades de
investimentos em Moreira Sales e
cita o secretário Norberto
Ortigara. tribunadaregiao.com.br

EVENTOS
MATE EXPERIENCE - O secretário

Norberto Ortigara é um dos
convidados do Mate Experience,
evento online organizado pelo
Sebrae, Conselho Gestor da ervamate (Cogemate) e região
turística Sul do Paraná. Ortigara
participa de mesa-redonda sobre
o impacto das novas tecnologias
na cadeia produtiva da erva-mate,
nesta quinta-feira (17) às 20h30. O
evento pode ser acompanhado

GOVERNO PRORROGA CALAMIDADE PÚBLICA
POR MAIS SEIS MESES NO PARANÁ
O Governo do Estado prorrogou por mais seis

meses o prazo de vigência do Decreto Estadual

pelo Youtube. matexp.com.br
VACINAÇÃO CONTRA COVID-19
PODE COMEÇAR EM FEVEREIRO, DIZ
PAZUELLO
O governo federal divulgou na

4.319, publicado em março, que declarou estado de tarde desta quarta-feira (16) um
calamidade pública para enfrentamento e resposta plano nacional de vacinação contra
à pandemia do novo coronavírus e terminaria no

o coronavírus. O ministro da Saúde,

dia 31 de dezembro. Nesta terça-feira (15) foi

Eduardo Pazuello, disse que a

encaminhado à Assembleia Legislativa o decreto

campanha poderá começar em

6.543, que trata da prorrogação. O instrumento

fevereiro de 2021, caso os

jurídico chamado de Estado de Calamidade

laboratórios farmacêuticos cujas

Pública flexibiliza questões orçamentárias e

vacinas estão em fase adiantada de

administrativas para assegurar os recursos

produção cumpram todas as

necessários para áreas prioritárias como a Saúde.

etapas burocráticas até o fim deste

aen.pr.gov.br

ano.agenciabrasil.ebc.com.br
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