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Scalco representa prefeitos na divulgação dos dados do Censo Agropecuário
do IBGE
Estadual
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O presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e prefeito de Pérola, Darlan Scalco,
participou hoje, em Curitiba, da apresentação dos resultados definitivos do Censo Agropecuário
2017, feito pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Ao lado do governador Carlos
Massa Ratinho Junior e de várias autoridades, Scalco parabenizou o IBGE e todas as organizações
que apoiaram a realização do trabalho. "Os dados terão grande importância para o setor agrícola",
comentou. Participaram ainda da solenidade, entre outras autoridades públicas, a presidente do
IBGE, Susana Cordeiro Guerra; o secretário-adjunto de Política Agrícola do Ministério da
Agricultura, Wilson Vaz de Araújo, que é paranaense de Pérola; o ex-governador Orlando Pessuti;
os secretários estaduais Norberto Ortigara (Agricultura) e Valdemar Bernardo Jorge (Planejamento
e Projetos Estruturantes); e ainda o diretor estadual do IBGE, Sinval dos Santos. Aumento da
mecanização O Censo Agropecuário 2017 mostrou queda no número de trabalhadores e aumento
de tratores nos estabelecimentos agropecuários (49,9%), ou 409.189 unidades a mais em relação
ao Censo Agropecuário de 2006. O número de estabelecimentos que utilizavam este tipo de
máquina em 30 de setembro de 2017, data referência do estudo, aumentou em mais de 200 mil,
alcançando um total de 734.280 produtores. O Censo 2017 contou 5.073.324 estabelecimentos
agropecuários no Brasil, com redução de 2% em relação a 2006, mas a área dos estabelecimentos
cresceu 5,8% no período e chegou a 351.289.816 hectares. Com exceção do Nordeste, houve
aumento de área em todas as regiões. No Sul, esse aumento ocorreu mesmo com a queda no
número de estabelecimentos. O número de produtores que declararam ter acesso à internet
cresceu 1.900%, passando de 75 mil, em 2006, para 1.430.156 em 2017. A área total irrigada
cresceu 47,6%, passando de 4,5 milhões para 6,69 milhões de hectares, no período. O
analfabetismo entre os produtores rurais também recuou. De acordo com o IBGE, 81,3% dos
produtores são do sexo masculino e 18,7% do sexo feminino, o que representa um aumento na
participação das mulheres. Quanto à idade, houve redução na participação dos grupos de menores
de 25 anos, de 25 a menos de 35 e de 35 a menos de 45, enquanto a dos grupos mais velhos
aumentou. A cor ou raça do produtor que dirige o estabelecimento foi pesquisada pela primeira vez
em um Censo Agropecuário. A distribuição é de 45,4% brancos; 8,4% pretos; 0,6% amarelos; 44,5%
pardos; e 1,1% indígenas. Assessoria de Comunicação da AMP, com Agência Estadual de
Notícias AURÉLIO MUNHOZ Reg. Prof. Mtb: 2.635/10. Telefones: 41-3223-5733 e
41-99544-0404. Assessoria de Comunicação da AMP AURÉLIO MUNHOZ Reg. Prof. Mtb:
2.635/10. Telefones: 41-3223-5733 e 41-99544-0404.
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