Quinta-feira, 06 de junho de 2019.
05/06/2019 – TERRA
Brasil suspende 126 mil declarações de agricultura familiar; apura irregularidades
Ministério da Agricultura anunciou nesta quarta-feira a suspensão de 126.412 declarações de
agricultura familiar, após indícios de irregularidades apontados por auditoria de 2018 do Tribunal
de Contas da União (TCU).
Leia a notícia
05/06/2019 – ESTADÃO
Agricultura: Brasil e China terão grupo de trabalho para inovação
O Ministério da Agricultura informou que o Brasil vai formar um grupo de trabalho com a China
para tratar de assuntos relacionados à ciência, tecnologia e inovação no campo.
Leia a notícia
05/06/2019: GOVERNO DO CEARÁ
Safra de grãos deve crescer 7,55% e expectativa é atingir 693.116 toneladas
A produção agrícola cearense deve registrar um acréscimo de 7,55% em 2019, com relação à
safra obtida no ano passado. Os dados são do último relatório da “Situação da Produção Agrícola
de Grãos em Sequeiro e Situação da Quadra Chuvosa”, estudo elaborado pela Empresa de
Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Ceará (Ematerce).
Leia a notícia
05/06/2019 – CANAL RURAL
Agricultores dos EUA estão decepcionados com plano tarifário de Trump
O setor agrícola dos Estados Unidos está “decepcionado” com os planos do presidente Donald
Trump de impor tarifas sobre todos os produtos mexicanos, afirmou nesta quarta, dia 5, o
subsecretário de Relações Exteriores Agrícolas do Departamento de Agricultura do país, Ted
McKinney. O subsecretário disse que o setor gostaria que o comércio voltasse ao normal, depois
de disputas com países como o México e a China.
Leia a notícia
05/06/2019 – TST
Agrônomo pode aproveitar títulos usados em progressão funcional para gratificação de
titulação
A Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a um agrônomo da Empresa de
Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater-DF) o direito à gratificação de
titulação mediante o aproveitamento dos mesmos títulos acadêmicos utilizados para a progressão
funcional prevista no Plano de Cargos e Salários (PCS) da empresa. O entendimento da Turma é
de que se trata de parcelas com natureza distinta.
Leia a notícia
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