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APRESENTAÇÃO
   O Programa de Subvenção Econômica ao Prêmio do Seguro Rural no
Estado do Paraná tem como objetivo ampliar o acesso ao seguro rural,
garantindo ao segurado a cobertura de perdas decorrentes de adversidades
incontroláveis.
   O programa busca alcançar o maior número de produtores em todo o
Estado, para que o seguro rural seja um instrumento para a estabilidade da
renda agropecuária, promova o uso de tecnologias adequadas e modernize
a gestão do empreendimento agropecuário.
   São beneficiários de subvenção econômica estadual ao prêmio do
seguro rural os produtores rurais, pessoas físicas ou jurídicas, que
satisfaçam os requisitos previstos na Lei Federal nº 10.823, de 19 de
dezembro de 2003, e na Lei Estadual nº 16.166, de 7 de julho de 2009,
que produzam as seguintes culturas: abacaxi, algodão, alho, arroz, batata,
café, cebola, cevada, feijão, tomate, ameixa, caqui, figo, goiaba, kiwi,
laranja, maçã, melancia, morango, nectarina, pera, pêssego, tangerina,
uva, floresta cultivada, milho segunda safra, trigo sequeiro ou que
desenvolvam as modalidades de aquicultura e pecuária. 
   Para se inscrever é necessário estar inserido em uma das atividades
descritas anteriormente e não ser amparado pelo Programa de Atividade
Agropecuária – Proagro. Além disso, para que o agricultor tenha direito
ao benefício, as culturas devem ser cultivadas de acordo com as
recomendações do Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc),
publicado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 
   Os recursos provenientes da disponibilidade orçamentária e financeira
para a Subvenção Econômica do Prêmio de Seguro Rural são geridos
administrativamente pela Fomento Paraná, a qual firma contrato que
permitirá às sociedades seguradoras credenciadas, atendidas as condições,
em resultado de sua participação na Subvenção Econômica, receberem o
montante correspondente à subvenção devida nos contratos de seguro que
celebraram com os produtores rurais paranaenses.
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APRESENTAÇÃO
  Este caderno tem por finalidade expor os resultados obtidos no
Programa Seguro Rural em 2018, ano em que foram disponibilizados R$
10 milhões em subvenção, sendo efetivamente utilizados R$
9.604.831,75. Os dados referentes à produção de cada cultura no Estado
foram extraídos do Valor Bruto da Produção (VBP), publicado
anualmente pelo Departamento de Estatística Básica. Em relação às
informações de subvenção econômica, foram retiradas do sistema
operacional PSRWeb, desenvolvido pelo CREA - PR, que presta apoio
tecnológico ao Programa Seguro Rural desde 2018. A partir destes dados
se deu a elaboração dos mapas, buscando mostrar a relação entre a
distribuição da produção das culturas e a subvenção no Estado. 
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ALIANÇA

No ano de 2018 foram
credenciadas 08 seguradoras:

ALLIANZ ALIANÇA

ESSOR FAIRFAX

MARKEL PORTO SEGURO

SANCOR SWISS RE

As seguradoras atenderam 265 municípios
e 11 culturas, as quais serão especificadas

na sequência.

SEGURADORAS
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   A cultura do milho 2ª safra recebeu um total de R$
6.966.239,91 em subvenção no ano de 2018. Isso representa
72,5% do valor total de subvenção efetivamente utilizado no
ano em questão.
    No gráfico abaixo encontram-se os três municípios que
mais receberam subvenção no Estado e sua participação no
total de subvenção destinada ao milho 2ª safra. 

    A seguir será apresentada a análise espacial dos municípios
paranaenses que produziram a cultura e receberam
subvenção.

MILHO 2ª SAFRA
Seguradoras: Allianz; Aliança; Essor; Fairfax Markel; Sancor; Swiss RE.
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Municípios produtores de milho 2ª safra

Municípios produtores de milho 2ª safra que receberam subvenção estadual em 2018

MILHO 2ª SAFRA
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    A cultura do trigo sequeiro recebeu um total de R$
2.336.537,91 em subvenção no ano de 2018. Isso
representa 24,3% do valor total de subvenção efetivamente
utilizado no ano em questão.
    No gráfico abaixo encontram-se os três municípios que
mais receberam subvenção no Estado e sua participação no
total de subvenção destinada ao trigo sequeiro. 

    A seguir será apresentada a análise espacial dos municípios
paranaenses que produziram a cultura e receberam
subvenção.

TRIGO SEQUEIRO
Seguradoras: Allianz; Aliança; Essor; Markel; Sancor; Swiss RE.
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Municípios produtores de trigo sequeiro

Municípios produtores de trigo sequeiro que receberam subvenção estadual em 2018

TRIGO SEQUEIRO

10



    A cultura da cevada recebeu um total de R$ 22.585,91 em
subvenção no ano de 2018. Isso representa 0,2% do valor
total de subvenção efetivamente utilizado no ano em questão.
   No gráfico abaixo encontram-se os três municípios que
mais receberam subvenção no Estado e sua participação no
total de subvenção destinada à cevada. 

    A seguir será apresentada a análise espacial dos municípios
paranaenses que produziram a cultura e receberam
subvenção.

CEVADA
Seguradoras: Aliança; Essor.
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Municípios produtores de cevada

Municípios produtores de cevada que receberam subvenção estadual em 2018

CEVADA
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    A cultura do feijão recebeu um total de R$ 56.036,57 em
subvenção no ano de 2018. Isso representa 0,6% do valor
total de subvenção efetivamente utilizado no ano em questão.
   No gráfico abaixo encontram-se os três municípios que
mais receberam subvenção no Estado e sua participação no
total de subvenção destinada ao feijão. 

    A seguir será apresentada a análise espacial dos municípios
paranaenses que produziram a cultura e receberam
subvenção.

FEIJÃO
Seguradora: Aliança.
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Municípios produtores de feijão

Municípios produtores de feijão que receberam subvenção estadual em 2018

FEIJÃO
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    A seguir será apresentada a análise espacial dos municípios
paranaenses que produziram a cultura e receberam
subvenção.

    A cultura do café recebeu um total de R$ 51.137,27 em
subvenção no ano de 2018. Isso representa 0,5% do valor
total de subvenção efetivamente utilizado no ano em questão.
   No gráfico abaixo encontram-se os três municípios que
mais receberam subvenção no Estado e sua participação no
total de subvenção destinada ao café.

CAFÉ
Seguradoras: Aliança; Swiss RE
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Municípios produtores de café

Municípios produtores de café que receberam subvenção estadual em 2018

CAFÉ
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    A seguir será apresentada a análise espacial dos municípios
paranaenses que produziram as culturas e receberam
subvenção.

    Na divisão olerícolas temos os cultivos de batata inglesa,
cebola e tomate, que receberam subvenção de R$ 14.524,95;
R$ 20.643,20 e R$ 58.179,34, respectivamente. O valor 
 destinado às olerícolas representa 1,0% do valor total de
subvenção efetivamente utilizado no ano em questão.
    No gráfico abaixo encontram-se os municípios que mais
receberam subvenção no Estado e sua participação no total de
subvenção destinada a batata inglesa, cebola e tomate. 

OLERÍCOLAS
Seguradoras: Aliança; Essor; Porto Seguro
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Municípios produtores de batata inglesa, cebola e tomate.

Municípios produtores de batata inglesa que
receberam subvenção estadual em 2018

Municípios produtores de cebola que receberam
subvenção estadual em 2018

Municípios produtores de tomate que receberam subvenção estadual em 2018

OLERÍCOLAS
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    A seguir será apresentada a análise espacial dos municípios
paranaenses que produziram as culturas e receberam
subvenção.

    Na divisão das frutas temos os cultivos de kiwi, maçã e
uva, que receberam subvenção de R$ 601,92; R$ 17.104,70 e
R$ 31.230,91, respectivamente. O valor total destinado às
frutas representa 0,5% do valor total de subvenção
efetivamente utilizado no ano em questão.
    No gráfico abaixo encontram-se os municípios que mais
receberam subvenção no Estado e sua participação no total de
subvenção destinada a kiwi, maçã e uva.

FRUTAS
Seguradora: Essor.
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Municípios produtores de kiwi, maçã e uva.

Municípios produtores de kiwi que receberam
subvenção estadual em 2018

Municípios produtores de maçã que receberam
subvenção estadual em 2018

Municípios produtores de uva que receberam subvenção estadual em 2018

FRUTAS
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