
CORONAVÍRUS

 NÚMEROS DO PARANÁ:

          CONFIRMADOS: 1.087.596

          INTERNADOS: 2.889

          RECUPERADOS: 760.019

          ÓBITOS: 26.272

          VACINADOS: 2.354.084

Informe Epidemiológico da Sesa em
31/05/2021. saude.pr.gov.br
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NA MÍDIA

ALTERNATIVA PARA ALIMENTAÇÃO, JACA
GANHA ESPAÇO NO AGRONEGÓCIO DO PR
O Paraná tem jaca, e jaca em abundância, como

revela um simples passeio pelas ruas de Altônia, na

Região Noroeste. Espalhados em algumas vias

urbanas ou agrupados em fazendas na zona rural, os

pés ocupam cerca de 15 hectares no município. São

responsáveis por fazer da cidade de pouco mais de

22 mil habitantes a maior produtora da fruta no

Paraná. agricultura.pr.gov.br

CBN – Emissora entrevistou o

secretário Norberto Ortigara sobre o
reconhecimento internacional do
Paraná como área livre de aftosa
sem vacinação. cbncuritiba.com

RIC – Matéria especial sobre a

conquista paranaense em relação à
aftosa tem entrevista com Norberto
Ortigara. ricrural.youtube

RIC – O mesmo programa falou

sobre o cadastro de rebanho com
entrevista da veterinária da Adapar
Luciana Riboldi. ricrural.youtube

RPC – O Caminhos do Campo

abordou a produção de pinhão no
Paraná e ouviu o agrônomo Josnei
da Silva Pinto. globoplay.globo.com

As cinco unidades das Ceasas do Paraná, em Curitiba,

Londrina, Maringá, Cascavel e Foz do Iguaçu, estarão

fechadas nesta quinta-feira (3), feriado nacional,

dedicado ao Corpus Christi. Todas os mercados das

unidades abrem normalmente na sexta-feira (4).

ceasa.pr.gov.br

UNIDADES DA CEASA DO PARANÁ ESTARÃO
FECHADAS NESTA QUINTA-FEIRA (3)

GOVERNO LIBERA R$ 693 MI PARA SEGURO RURAL 
O Mapa publicou nesta segunda-feira (31) o valor

inicial a ser liberado para o Programa de Subvenção

ao Prêmio do Seguro Rural em 2021. Do total de R$

976 milhões, previsto na Lei Orçamentária Anual, em

junho serão liberados R$ 693 milhões (71%). O

restante deverá ser liberado no 2º semestre. gov.br

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-05/informe_epidemiologico_31_05_2021.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Boletim-da-Sesa-confirma-7210-novos-casos-e-172-obitos-pela-Covid-19
https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Boletim-da-Covid-19-confirma-1308-novos-casos-e-22-obitos-pela-doenca
https://www.instagram.com/seabparana/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
https://www.facebook.com/pg/SEABPR/
http://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Alternativa-para-alimentacao-jaca-ganha-espaco-no-agronegocio-paranaense
https://cbncuritiba.com/passaporte-para-o-mundo-define-ortigara-sobre-area-livre-de-febre-aftosa/
https://www.youtube.com/watch?v=p6e4d-GjsGU
https://www.youtube.com/watch?v=BAogvE1GfPk
https://globoplay.globo.com/v/9554711/
http://www.ceasa.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=1274&tit=Ceasas-do-Parana-estarao-fechadas-na-proxima-quinta-feira-dia-3-de-junho
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=112808&tit=Unidades-da-Ceasa-do-Parana-estarao-fechadas-nesta-quinta-feira
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=112808&tit=Unidades-da-Ceasa-do-Parana-estarao-fechadas-nesta-quinta-feira
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=112808&tit=Unidades-da-Ceasa-do-Parana-estarao-fechadas-nesta-quinta-feira
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-81-de-27-de-maio-de-2021-322987343
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/06/2020&jornal=515&pagina=3&totalArquivos=59
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/governo-libera-r-693-milhoes-para-o-programa-de-seguro-rural-em-2021

