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CANAL RURAL - O secretário

Norberto Ortigara fala sobre a

permanência no cargo e a orientação

governamental com vistas à

ampliação de investimentos.

canalrural.com.br

RÁDIO UIRAPURU - O agrônomo do

Deral Carlos Hugo Godinho comenta

o recorde na produção de trigo.

rduirapuru.com.br

RBJ - A falta de chuvas na região

Sudoeste do Estado e as

consequências para a agricultura são

analisadas pelo técnico Antoninho

Fontanela, do Deral em Francisco

Beltrão. rbj.com.br

O PRESENTE - Jornal apresenta os

investimentos de R$ 3,7 milhões

feitos pela Seab em Marechal

Cândido Rondon. opresente.com.br

AGROLINK NEWS - O Programa de

Subvenção Econômica ao Prêmio do

Seguro Rural e o Trator Solidário

foram assuntos de podcast. A partir

de 4m29. open.spotify.com
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BANCO DO AGRICULTOR ULTRAPASSA R$ 300
MILHÕES EM FINANCIAMENTOS NO CAMPO
O Banco do Agricultor Paranaense já possibilitou o
financiamento de R$ 301,7 milhões desde abril de
2021, quando começou a apoiar os produtores rurais
do Estado com equalização da taxa de juros. Os
recursos foram utilizados para viabilizar 2.075
projetos em diversas atividades do setor
agropecuário. Para garantir taxas de juros menores
aos produtores e, em alguns casos, zerar a alíquota,
até agora o Estado investiu mais de R$ 95,8 milhões.
O maior volume em financiamento refere-se à linha
de energia renovável, que alcançou, até o início de
dezembro, R$ 243 milhões. São beneficiados 1.447
projetos. agricultura.pr.gov.br
CENSO APONTA AUMENTO POPULACIONAL
EM 62% DOS MUNICÍPIOS PARANAENSES
Dados preliminares do Censo 2022, do IBGE,
mostram que 247 municípios paranaenses
aumentaram a população em relação a 2010.
Destes, 35 tiveram crescimento superior a 10 mil
habitantes. Os maiores aumentos foram em Curitiba,
com quase 125 mil novos habitantes, Maringá (97
mil), Fazenda Rio Grande (86 mil), Londrina (81 mil) e
Ponta Grossa (80 mil). Nos últimos 12 anos, o número
de pessoas residentes no Paraná passou de 10,4
milhões para 11,8 milhões. Jardim Olinda tem a
menor população – 1.280 pessoas. aen.pr.gov.br

Desde a retomada do Programa Nacional de
Crédito Fundiário – PNCF Terra Brasil no Paraná,
em 2021, 51 contratos foram formalizados. O
programa promove acesso à terra por meio de
financiamento. Os contratos correspondem a
investimento de cerca de R$ 7,4 milhões, o que
permitiu a aquisição de 280,68 hectares de terra
em 11 municípios. agricultura.com.br 
 

TERRA BRASIL VIABILIZOU 51 CONTRATOS 

RELATÓRIO SEMANAL DE
PLANTIO E COLHEITA
Está disponível no site da Seab o
relatório semanal que mostra as
condições de tempo e de cultivo
no Paraná. agricultura.pr.gov.br
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