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RPC - O programa Caminhos do

Campo entrevista o economista do
Deral Methodio Groxko e o técnico
do IDR-Paraná Divo Batista em
reportagem sobre a safra de feijão.
globoplay.globo.com

AGROFAG - Programa fala do

plantio de soja e conversa com o
pesquisador do IDR-Paraná Carlos
Riede.  1m10. youtube.com

AGROFAG - No mesmo programa,

o extensionista do IDR-Paraná
Erivan Marreiros trata da produção
de flores no Oeste do Paraná.
21m46. youtube.com 

SOUAGRO - O pesquisador do IDR-
Paraná José Lino Martinez fala da
criação de búfalo no litoral.
souagro.net
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PROGRAMA COOPERA PARANÁ DESTINA
R$ 485 MIL A ASSOCIAÇÕES DO OESTE 
Duas associações da região Oeste do estado foram

beneficiadas pelo programa de Apoio ao

Cooperativismo da Agricultura Familiar do Paraná

(Coopera Paraná). Serão investidos cerca de R$ 485

mil na compra de máquinas e equipamentos, bem

como no apoio à agroindustrialização das

propriedades. Ao todo serão beneficiadas 62

famílias de produtores rurais. idrparana.pr.gov.br

O BRDE assinou protocolos de

intenção para financiamento com

cooperativas do Sudoeste que

somam R$ 55 milhões. Um deles

é o da Cooperativa Agropecuária

Tradição – Coopertradição, em

Pato Branco. Também foi firmado

compromisso com a Coasul

Cooperativa Agroindustrial, de

São João. aen.pr.gov.br

BRDE E COOPERATIVAS
FIRMAM PROTOCOLOS PARA
INVESTIR R$ 55 MILHÕES

O IBGE divulgou sexta-feira (07) as Contas

Econômicas Ambientais da Terra: Contabilidade

Física, que mostra as mudanças nos estoques de

recursos entre 2000 e 2020. Entre os principais

resultados está a redução de 513 km² em vegetação

natural e crescimento de 230 mil km² na área

agrícola no país.  As Áreas agrícolas têm destaque

especialmente nos estados do Mato Grosso (18,1%),

São Paulo (14,9%), Rio Grande do Sul (14,3%) e

Paraná (10,5%) com os maiores percentuais de

terras nessa classe, em relação ao total nacional.

agenciadenoticiasibge.gov.br

ÁREA AGRÍCOLA EXPANDIU 230 MIL KM² EM
20 ANOS, DIZ IBGE
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