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NOVO FUNDO GARANTIDOR SOLIDÁRIO DEVE
AGILIZAR FINANCIAMENTO RURAL
O produtor rural poderá contar com uma nova

modalidade de garantia para acessar os recursos do
crédito rural. Trata-se do Fundo Garantidor Solidário
(FGS), ferramenta garantidora de novas operações de
financiamento que deverá reduzir custos aos
tomadores do crédito agrícola. Instituído pela lei
13.986, aprovada em 7 de abril de 2020, o Fundo
Garantidor Solidário aguarda agora regulamentação
para entrar em operação no mercado. O FGS é uma
nova opção de garantia aos créditos destinados às
operações de financiamento ao plantio,
comercialização e investimentos. agricultura.pr.gov.br

CORONAVÍRUS
CASOS NO PARANÁ:

CONFIRMADOS: 163.762
INTERNADOS: 947
RECUPERADOS: 116.210
ÓBITOS: 4.103
Fonte: Informe Epidemiológico da
Sesa em 21 de setembro.
Leia mais: www.saude.pr.gov.br

SERVIDORES PODERÃO RETOMAR
ATIVIDADES PRESENCIAIS
Os servidores da administração
pública estadual poderão
retomar as atividades
presenciais que
desempenhavam antes da
pandemia. A medida atende
disposto no Decreto 5.686/20,
de 15 de setembro, e na
Resolução 1.129/20, editada
PRIMAVERA COMEÇA ENSOLARADA NO PR
nesta segunda-feira (21) pela
A primavera começa às 10h31 desta terça-feira (22) e
Sesa. O documento estabelece
termina às 07h02 de 21 de dezembro. “A previsão de
que os órgãos e entidades
uma primavera mais seca neste ano devido à influência devem obrigatoriamente seguir
de La Niña é preocupante para a agricultura”, diz a
todas as medidas de prevenção
agrometeorologista do IDR-Paraná, Heverly Morais. As
contra o novo coronavírus
culturas de soja, milho e feijão podem ser impactadas
previstas na legislação sanitária.
pela estiagem prolongada. aen.pr.gov.br
aen.pr.gov.br
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DECRETO FORTALECE BANCOS DE ALIMENTOS

O Governo Federal publicou, sexta-feira (18), o

Decreto 10.490, com o objetivo de fortalecer a
integração entre os bancos de alimentos do País. A
expectativa é que isso contribua para a redução do
desperdício e facilite doações para atender pessoas
em situação de insegurança alimentar. O decreto
determina, ainda, a criação de um comitê gestor
para a Rede Brasileira de Bancos de Alimentos,
criada em 2016. cidadania.gov.br

NA MÍDIA
RPC – O Caminhos do Campo

entrevistou o agrônomo Paulo
Andrade, do Deral, sobre produção de
flores. globoplay.globo.com
RPC – Matéria sobre pacotes de

sementes não encomendados tem
entrevista com o gerente de Sanidade
Vegetal da Adapar, Renato Rezende
Young Blood. globoplay.globo.com
PARANÁ TURISMO - O mesmo

assunto pautou reportagem da TV
Paraná Turismo. youtube.com
CANAL RURAL – Site fala da previsão

para o cultivo da soja e conversa com

EUA REFORÇAM AUXÍLIO PARA PRODUTORES
O Departamento de Agricultura dos Estados

o economista Marcelo Garrido, do
Deral. canalrural.com.br

Unidos (USDA) divulgou detalhes da segunda
rodada de auxílios a agricultores. Serão pagos até

FOLHA DE LONDRINA – Jornal

US$ 14 bilhões a produtores de safras como milho,

aborda a cadeia produtiva do algodão

soja e trigo, além de gado, laticínios e tabaco. Em

e ouve o pesquisador do IDR-Paraná

abril, eles foram ajudados em um programa de

Ruy Seiji Yamaoka.

US$ 19 bilhões, embora menos de US$ 10 bilhões

folhadelondrina.com.br

tenham sido efetivamente pagos. br.reuters.com

BRFÉRTIL COMPRA PARTICIPAÇÃO NA
PRESTADORA DE SERVIÇOS ANDALI, DO PARANÁ

A REDE – Matéria sobre a produção

anunciou a compra da porção majoritária das

Nogueira, do Deral. arede.info

de cevada na região de Ponta Grossa

A BRFértil, do setor de fertilizantes para agricultura, entrevista o agrônomo Rogério
ações do bloco brasileiro da Andali, que presta
serviços de industrialização, armazenagem das

NP DIÁRIO - Reportagem sobre a

matérias primas e carregamento a granel. Também

colheita do café no Paraná ouve o

atua em soluções relacionadas ao segmento de
fertilizantes. O escritório corporativo fica em
Curitiba. broadcast.com.br

chefe do núcleo regional de
Jacarezinho, Fernando Emmanuel.
npdiario.com
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