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PARANÁ TEM NOVO MAPEAMENTO DE
COBERTURA VEGETAL

CORONAVÍRUS
CASOS NO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 7.031
INTERNADOS: 307
RECUPERADOS: 2.402
ÓBITOS: 243

Fonte: Informe Epidemiológico da Sesa
em 8 de junho de 2020.

O Governo do Estado já tem o novo mapa de
cobertura vegetal do território paranaense. O
Mapeamento do Uso e Cobertura da Terra que foi
concluído pelo Instituto Água e Terra fornece a
distribuição geográfica da tipologia de uso e
cobertura. Os dados serão fundamentais para o
monitoramento e planejamento periódicos de
questões ambientais e socioeconômicas. Da área
de 19.987.987,15 hectares do Estado, 29,117% são
ocupados por florestas nativas e 6,466% por
plantios florestais. Os espaços preenchidos pela
agricultura correspondem a 0,683% (136.561,00 ha)
de agricultura perene e 33,014% (6.598.748,26) de
agricultura anual. Os campos e pastagens ocupam
25,321% (411.158,04 ha), as várzeas 1,354% (270.637,73
ha) e os corpos d`água 2,057% (411.158,04). Leia
mais: www.aen.pr.gov.br e acesse o mapa neste link

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

CONDUTAS VEDADAS
ANO ELEITORAL DE 2020

NO

A Procuradoria Geral do Estado
(PGE) preparou o Manual sobre
condutas vedadas aos gestores
públicos estaduais para o ano
eleitoral. Ele apresenta as
condutas vedadas com base nas
disposições da Lei Federal n.º
9.504/97 (Lei das Eleições) e da
Lei Complementar Federal n.º
101/2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal), além
de Resoluções do TSE e a
Jurisprudência dos Tribunais
Eleitorais. Consulte em
www.agricultura.pr.gov.br

Instagram:@seabparana Facebook.com/seabpr Contato: imprensa@seab.pr.gov.br

PLANO SAFRA SERÁ DIVULGADO DIA 17

A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,

NA MÍDIA

Tereza Cristina, anunciou sexta-feira, durante uma

RPC - O programa Caminhos do

live, que a divulgação do Plano Safra será no dia 17.

Campo, da RPC, mostrou neste

Ela disse que falta definição sobre as taxas de juros

domingo ações realizadas na

que serão divulgadas e adiantou que pequenos e

Ceasa com vistas a reduzir o

médios produtores são a prioridade no crédito

desperdício de alimentos, entre

agropecuário. Na mesma live, a ministra demonstrou

elas o programa Banco de

preocupação com a dependência do agro brasileiro

Alimentos e a construção da

em relação à China. www.noticiasagricolas.com.br

cozinha comunitária. A gerente

EXPORTAÇÕES DE CARNE SUÍNA SUPERAM 100
MIL TON/ MÊS

Pela primeira vez, as exportações de carne suína

brasileira ultrapassaram a marca de 100 mil toneladas
em um mês. Em maio, o País embarcou 102,4 mil

do Banco de Alimentos,
Jaqueline Macedo, foi
entrevistada.
Assista: globoplay.globo.com

toneladas, alta de 52,2% ante as 67,2 mil toneladas
exportadas no mesmo período do ano passado. Em
receita, as vendas alcançaram 227,9 milhões de

EXAME -O portal da revista

dólares. As informações são da Associação Brasileira

Exame publicou, neste sábado,

de Proteína Animal (ABPA). Leia mais: br.reuters.com

reportagem sobre a pior seca
que o Paraná enfrenta nos
últimos 30 anos e destacou as
previsões de safra diante desse
cenário. O chefe do
Departamento de Economia
Rural, Salatiel Turra, foi
entrevistado.
Leia em exame.com

ESCOLA DE GESTÃO OFERTA VAGAS PARA ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA
A Escola de Gestão do Paraná oferta 39 vagas remanescentes para o curso de
Especialização em Gestão Pública, na modalidade de ensino a distância. Os interessados
devem fazer suas inscrições pela internet até 1º de julho.A Especialização em Gestão
Pública é destinada à capacitação de gestores ou técnicos em todas as áreas, no âmbito
do poder público do Executivo Estadual. A carga horária total é de 480 horas. A
documentação exigida para inscrição pode ser conhecida no edital do curso.
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DIA MUNDIAL DA SEGURANÇA
CONTAMINAÇÃO AO ANO

ALIMENTAR:

420

MIL

MORREM

POR

A Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Organização das Nações Unidas para
Alimentação e Agricultura (FAO) promoveram neste domingo um debate, na internet, para
celebrar o Dia Mundial da Segurança Alimentar, instituído em 2018 pela Assembleia Geral
das Nações Unidas. No encontro, foi lembrado que uma em cada 10 pessoas adoece todos
os anos devido à ingestão de alimentos contaminados. Como resultado, 420 mil pessoas
perdem a vida, anualmente. Dessas, 125 mil são crianças com menos de cinco anos de vida.
Leia mais em news.un.org
MEDO DE RESTRIÇÃO PELA

CHINA IMPORTA MAIS DE 9 MILHÕES DE PANDEMIA FORMA FILA NO
TON/MÊS DE SOJA DO BRASIL
PORTO DE SANTOS
A melhoria do clima no Brasil possibilitou maior

Mais de 70 navios estão na fila

exportação de soja para a China que, em maio, importou

no Porto de Santos (SP) para

9,38 milhões de toneladas, volume 27,4% superior ao

carregar açúcar. O

comprado no mesmo mês em 2019. A expectativa é que,

engarrafamento pode levar

em junho e julho, o volume permaneça superior a 9

mais de um mês para ser

milhões de toneladas ao mês. Leia mais em br.reuters.com

reduzido, pois compradores ao
redor do mundo correram
para se antecipar a eventuais
problemas de oferta devido à
pandemia de coronavírus.
Índia e Tailândia tiveram
colheitas fracas, por isso o
mercado brasileiro é visado.
Porém, o número crescente de
casos de covid-19 começa a
preocupar. br.reuters.com
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