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CORONAVÍRUS
A Sesa confirmou no boletim desta quinta-feira (16) 29 novos casos de coronavírus e
mais dois óbitos no Paraná. Os novos casos foram registrados nos municípios de
Curitiba (11), Campo Largo (1), São José dos Pinhais (1), Pato Branco (2), Colombo (1), Rio
Branco do Sul (1), Paranaguá (2), Arapongas (3), Paranavaí (2), Assis Chateaubriand (1),
Guairaçá (1), Maringá (1), Foz do Iguaçu (1) e fora do Estado em Registro – São Paulo (1). O
Paraná tem atualmente 845 casos confirmados – 13 pessoas não residem no Estado –, 43
óbitos, dois deles de pacientes que não moravam no Estado, 7.409 descartados e 421
em investigação: www.saude.pr.gov.br
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL
DO PARANÁ- IAPAR-EMATER PASSA A
TER IDR-PARANÁ COMO NOME FANTASIA

CARTÃO COMIDA BOA: GOVERNO
LIBERA CADASTRO DE MERCADOS
O Governo do Estado iniciou o
credenciamento de estabelecimentos
interessados em fornecer alimentos pelo
Cartão Comida Boa. O programa atenderá

O Instituto de Desenvolvimento Rural do

pessoas vulneráveis e será custeado por meio

Paraná-Iapar-Emater terá como nome

do Fundo de Combate e Erradicação à

fantasia IDR-Paraná. Essa denominação

Pobreza. O credenciamento deve ser feito no

mais curta e impactante é a que será
usada com mais frequência nas ações
de extensionistas e pesquisadores junto
aos produtores. O nome fantasia foi

aplicativo SeuVale Empresas, que pode ser
baixado gratuitamente na Google Play. Saiba
mais: www.agricultura.pr.gov.br

escolhido após consultas aos servidores,
parceiros e comunidade. Oficialmente, a
instituição, criada pela Lei 20.121 de
31/12/2019, continua a ser o Instituto de
Desenvolvimento Rural do Paraná Iapar-Emater, que deve constar em
documentos oficiais. Leia mais:
www.agricultura.pr.gov.br
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MAPA LIDERA PROGRAMA PARA
AMPLIAR CONHECIMENTO DO SOLO

COMUNICADO - GRHS

Em 2020, o Ministério da Agricultura, Pecuária e

Por ocasião do feriado nacional do

Abastecimento pretende construir a Plataforma

dia 21 de abril, alusivo a Tiradentes,

do PronaSolos, que irá reunir informações do

será considerado ponto facultativo

solo brasileiro e deve ter a sua primeira versão

no dia 20/04/2020 (segunda-feira). O

apresentada em dezembro. Os dados poderão
ser acessados por pesquisadores, produtores
rurais e pela população em geral, de forma
gratuita: https://www.gov.br/agricultura/pt-br/

feriado e o ponto facultativo já
estavam previstos no Decreto nº
3790/2019 que instituiu o calendário
de feriados, pontos facultativos e
recessos para o exercício de 2020.
Em razão da necessidade de
distanciamento social para fins de
prevenção e enfrentamento ao novo
coronavírus, os servidores deverão
continuar à disposição, facilitando
os contatos por meio da internet,
telefone ou outro meio que permita
a comunicação entre os gestores,
caso haja necessidade.

INFORME TÉCNICO ORIENTA SOBRE A RESOLUÇÃO 4.801/2020
O Departamento de Economia Rural publicou um Informe Técnico com orientações
sobre a Resolução 4.801/2020 do Ministério da Economia. Ela autoriza, para produtores
rurais, inclusive agricultores familiares cujas atividades tenham sido prejudicadas em
decorrência das medidas de distanciamento social adotadas para mitigar os impactos
da pandemia, a prorrogação do reembolso das operações de crédito rural de custeio e
de investimento; a contratação de Financiamento para Garantia de Preços ao Produtor
ao amparo de Recursos Obrigatórios de que trata a Seção 2 do Capítulo 6 do Manual
de Crédito Rural; e cria linhas especiais de crédito de custeio ao amparo do Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e do Programa Nacional
de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp). Para ler as notas explicativas da Divisão
de Planejamento Agropecuário (DPA), acesse www.agricultura.pr.gov.br
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