
 

CORONAVÍRUS

CASOS NO PARANÁ:

  

               CONFIRMADOS: 7.831
                     

               INTERNADOS: 375
 

               RECUPERADOS: 2.296                                     

 

               ÓBITOS: 275
 

 

Fonte: Informe Epidemiológico da Sesa
em 10 de junho de 2020.  
 

Leia mais: www.saude.pr.gov.br
 

 

 

 

 

 

O Instituto Água e Terra (IAT), vinculado à Secretaria

de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do

Turismo, está apoiando a regularização de terras de

mais 180 agricultores familiares do Paraná. Eles

ocupam terras particulares e a regulamentação da

propriedade vai gerar mais segurança e facilitar

investimentos.As propriedades ficam no município

de Imbaú, nos Campos Gerais, e somam 612

hectares. O anúncio da ação para reconhecimento

do direito de propriedade aconteceu na terça-feira

(9). A meta do Governo do Estado é trabalhar para

regularizar 3 mil propriedades em 2020, a partir da

continuidade do convênio com os outros municípios

paranaenses. Leia mais: www.aen.pr.gov.br
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MAIS 180 PEQUENOS PRODUTORES TERÃO
SUAS TERRAS REGULARIZADAS

As repartições públicas estaduais terão

escala especial de funcionamento no

feriado do Corpus Christi. Além da quinta-

feira (11), o Governo do Estado estabeleceu

como ponto facultativo a sexta-feira (12). A

medida não abrange serviços que não

admitem paralisação, como hospitais e

delegacias. A Ceasa Maringá estará aberta

normalmente na quinta-feira (11). As outras

quatro unidades da Ceasa do Paraná, em

Curitiba, Londrina, Cascavel e Foz do Iguaçu,

estarão fechadas. Todas as unidades

atenderão normalmente na sexta-feira, dia

12 de junho. Confira os horários no site:

www.aen.pr.gov.br

ÓRGÃOS ESTADUAIS TÊM ESCALA ESPECIAL DE TRABALHO NO FERIADO

http://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-06/INFORME_EPIDEMIOLOGICO_10_06_2020.pdf
http://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Sesa-divulga-mais-22-mortos-e-519-casos-de-pacientes-Covid-19
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=107393&tit=Mais-180-pequenos-produtores-terao-suasterras-regularizadas
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=107409&tit=Orgaos-estaduais-tem-escala-especial-de-trabalho-no-feriado-


TV PARANÁ TURISMO –  O
Concurso Café Qualidade

Paraná foi assunto de uma

reportagem da TV Paraná

Turismo. O economista do

Deral, Paulo Franzini, que

integra a Comissão

Organizadora, foi entrevistado.

 

www.agricultura.pr.gov.br/videos

 

 

PARANÁ CENTRO - O Portal

Paraná Centro publicou uma

reportagem sobre a ampliação

da área de comercialização do

consórcio intermunicipal CID

CENTRO. A chefe do núcleo

regional de Ivaiporã, Vitória

Holzmann, foi entrevistada.

 

Leia: jornal.paranacentro.com.br

 

 

 

O secretário-geral das Nações Unidas, Antonio Guterres,

alertou nesta terça-feira, em mensagem ao Conselho

Econômico e Social da entidade, sobre a necessidade de

medidas imediatas para reforçar a segurança alimentar.

Segundo ele, há comida para alimentar as 7,8 bilhões de

pessoas no mundo. No entanto, mais de 820 milhões

estão com fome e 144 milhões de crianças com menos

de 5 anos têm problemas de desnutrição. “Nossos

sistemas alimentares estão falhando e a pandemia de

covid-19 está piorando as coisas”, afirmou. Leia mais em

www.un.org
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ONU ALERTA SOBRE SEGURANÇA ALIMENTAR MUNDIAL

 

NA MÍDIAFRIGORÍFICOS DOS EUA OPERAM MAIS DE
95% DA CAPACIDADE COMPARADO A 2019
O secretário de Agricultura dos Estados Unidos, Sonny

Perdue, comemorou na terça-feira a reabertura de

instalações críticas de infraestrutura de frigoríficos do

país. Segundo ele, nos setores de gado bovino, suíno e

frango, as operações são de mais de 95% da

capacidade média em comparação com o mesmo

período do ano passado. A retomada se deu dentro

das normas emitidas pela Casa Branca de combate à

epidemia do coronavírus. Leia mais em www.usda.gov

A decisão do presidente da Argentina, Alberto

Fernández, de expropriar o grupo Vicentin, líder em

produção de alimentos e um dos grandes

exportadores do país, foi considerada uma das

principais ações políticas na área da agricultura dos

últimos 50 anos. O Vicentin está em falência

preventiva e havia interessados na aquisição. O

presidente disse que está enviando ao Congresso

projeto de lei para que o Estado assuma a empresa,

que será declarada de utilidade pública, em vistas a

garantir soberania alimentar. Fernández pretende que

os bens do grupo passem para um fundo fiduciário

administrado pela YPF Agro: www.clarin.com

EXPROPRIAÇÃO DO GRUPO VICENTIN ENTRE
OS PRINCIPAIS ASSUNTOS NA ARGENTINA

ABATE DE FRANGOS TOTALIZOU
1,51 BILHÃO DE CABEÇAS NO 1º
TRIMESTRE
A Estatística da Produção

Pecuária, divulgada hoje (10)

pelo IBGE, mostra que o abate

de frangos no 1º trimestre de

2020 totalizou 1,51 bilhão de

cabeças, novo recorde na série

histórica iniciada em 1987. A

pesquisa também destaca

dados sobre suínos, bovinos,

leite e exportações: ibge.gov.br

http://www.agricultura.pr.gov.br/Videos
https://jornal.paranacentro.com.br/noticia/31417/mapa-aprova-consorcio-cid-centro-para-ampliar-area-de-comercializacao
https://www.un.org/es/coronavirus/articles/asegurar-acceso-alimentos-seguros-y-nutritivos
https://www.usda.gov/media/press-releases/2020/06/09/americas-meatpacking-facilities-operating-more-95-capacity-compared
https://www.pagina12.com.ar/271204-es-la-decision-politica-mas-importante-que-se-tomo-en-materi
https://www.clarin.com/politica/vivo-alberto-fernandez-realiza-anuncios-casa-rosada_0_ymQd_DvNr.html
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/27923-abate-de-frangos-no-1-trimestre-e-o-maior-da-serie-historica-da-pesquisa

