Terça-feira, 11 de junho de 2019.
11/06/2019 – OUTRA ESTAÇÃO
Projeto executado na Aldeia Tekoa Pyau, em Santo Ângelo, estimula geração de renda
Um acordo de cooperação entre Emater RS e Agência Nacional de Assistência Técnica e
Extensão Rural (Anater) tem possibilitado a execução de projeto piloto no Noroeste gaúcho, com
assistência a indígenas e a pescadores em situação de vulnerabilidade social, também assistidos
pelo Programa de Fomento às Atividades Rurais, vinculado à Secretaria de Agricultura Familiar e
Cooperativismo do Governo Federal.
Leia a notícia
10/06/2019 – O DOCUMENTO
Ministério participa de projeto da FAO para mapear perdas e danos na agricultura
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em parceria com a Organização das
Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), está participando da elaboração de um
projeto sobre gestão de riscos rurais e avaliação de perdas e danos. O objetivo é constituir um
sistema de coleta e processamento de dados sobre perdas e danos na agricultura.
Leia a notícia
10/06/2019 – GLOBO RURAL
Plano Safra está pronto, mas depende do Congresso, diz ministra
Tereza Cristina ressaltou que condições do crédito rural para a próxima safra não serão como o
desejado.
Leia a notícia
10/06/2019 – AGÊNCIA BRASIL
Projeto mostra que é possível integrar agricultura e preservação
Pesquisas feitas desde 2010 no Cerrado mostram que produção agrícola e conservação do meio
ambiente podem andar juntas, incrementando o lucro dos agricultores brasileiros e evitando o
pagamento de multas pelo descumprimento de leis ambientais. Tais pesquisas contribuem para
que os produtores cumpram a legislação e obtenham lucros a partir de reservas florestais e áreas
de proteção permanente.
Leia a notícia
10/06/2019 – CANAL RURAL
Ministério se alia à FAO para centralizar dados sobre perdas na agricultura
Segundo estudioso, existem muitas informações sobre o setor, mas falta integração entre
instituições para juntá-las e criar um mapa da realidade do Brasil.
Leia a notícia
10/06/2019 – CANAL RURAL
Contratação de crédito rural até maio chega a R$ 158,7 bilhões
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Segundo o Ministério da Agricultura, o resultado está 6% acima dos 11 meses da safra 2017/2018;
o produtor também tomou 17% mais recursos para investimento
Leia a notícia
10/06/2019 – MICHEL TEIXEIRA NOTÍCIAS
Audiência debate novas regras de produção do leite do Ministério da Agricultura
Com o objetivo de esclarecer e debater as novas regras de produção do leite propostas pelo
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), foi realizada na tarde desta segundafeira (10), na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, uma Audiência Pública que reuniu
representantes do setor de produção e indústria do leite, além do poder público, foi uma proposição
do deputado Moacir Sopelsa (MDB).
Leia a notícia
10/06/2019 – RENOVA MÍDIA
Ministério da Agricultura acelera privatizações de propriedades
Por lei, o dinheiro arrecadado com as privatizações iria para o Tesouro Nacional, mas a ministra
da Agricultura quer que parte do valor permaneça na Pasta.
Leia a notícia
10/06/2019 – AGRO EM DIA
Comercialização e falta de insumos, os entraves à agricultura orgânica
Pesquisa realizada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae)
mostra que os maiores desafios dos produtores orgânicos são a falta de insumos apropriados,
comercialização, assistência técnica e a logística. No levantamento, foram ouvidos 1.200
produtores do Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos.
Leia a notícia
10/06/2019 – AGRO EM DIA
Preços dos alimentos fazem inflação de maio ser a menor para o mês em 13 anos
Os preços dos alimentos foram os principais responsáveis para que a inflação em maio fosse a
menor para o mês em 13 anos, segundo a análise feita pela Confederação da Agricultura e
Pecuária do Brasil (CNA).
Leia a notícia

MATÉRIAS NA ÍNTEGRA
11/06/2019 – OUTRA ESTAÇÃO: Projeto executado na Aldeia Tekoa Pyau, em Santo Ângelo,
estimula geração de renda
Na última quinta-feira, 6, famílias que vivem na Aldeia Tekoa Pyau, em Santo Ângelo, participaram
de capacitação técnico-produtiva de oito horas, inserido em uma série de ações socioambientais
de estímulo à geração de renda e produção de autoconsumo.
Um acordo de cooperação entre Emater RS e Agência Nacional de Assistência Técnica e
Extensão Rural (Anater) tem possibilitado a execução de projeto piloto no Noroeste gaúcho, com
assistência a indígenas e a pescadores em situação de vulnerabilidade social, também assistidos
pelo Programa de Fomento às Atividades Rurais, vinculado à Secretaria de Agricultura Familiar e
Cooperativismo do Governo Federal.
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Na capacitação na Aldeia Tekoa Pyau, os extensionistas Márcia Dezen, Érico Soares e Thaís
Trindade enfatizaram a importância do saneamento básico, com a separação de resíduos e correto
destino dos diversos tipos de resíduos gerados, preservação ambiental e dos recursos naturais,
assim como o reaproveitamento de matéria orgânica para adubação, através da compostagem, e
produção orgânica.
A assistente técnica regional social, Vanessa Gnoatto, explica que o projeto piloto desenvolvido
através do Acordo de Cooperação entre Emater e Anater tem como objetivo central levar
Assistência Técnica e Extensão Rural e Social (Aters) a indígenas e pescadores em situação de
vulnerabilidade social, com vistas a ações de segurança e soberania alimentar e financiamento de
atividades produtivas que permitam a transição destas famílias para melhores condições de vida
baseadas na sustentabilidade do projeto que for implantado.
Leia no site
10/06/2019 – O DOCUMENTO: Ministério participa de projeto da FAO para mapear perdas e
danos na agricultura
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em parceria com a Organização das
Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), está participando da elaboração de um
projeto sobre gestão de riscos rurais e avaliação de perdas e danos. O objetivo é constituir um
sistema de coleta e processamento de dados sobre perdas e danos na agricultura. A Anater
também é parceira do projeto.
O tema foi debatido em uma reunião na sede do Ministério. O professor de Economia Rural da
Universidade Federal do Paraná, Gilson Martins, que está cooperando com a FAO na elaboração
do projeto, diz que a ideia é identificar o que já está sendo feito na coleta de dados sobre perdas
e danos, quais são as instituições envolvidas e ao final ter um mapa do que existe e gerar
recomendações de como a gente poderia ter um sistema de informação de perdas e danos no
país
“A gente vê que existem dados, mas muitas vezes não há uma conversa entre as instituições. Há
a necessidade de uma integração maior para ter um ponto focal onde se consiga juntar as
informações e disponibilizá-las de forma adequada”, explica o professor.
O projeto está sendo desenvolvido pela FAO em vários países, dentro dos Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável. Ao final do trabalho, as recomendações serão reunidas em um
relatório final, que deverá estar pronto em agosto.
“A segurança alimentar é um tema mundial. E essas perdas que ocorrem principalmente por conta
de eventos naturais catastróficos ameaçam essa segurança alimentar, tanto na quantidade como
na qualidade dos alimentos disponíveis”, diz Martins.
A reunião contou com a participação de representantes da FAO, do Mapa, da Conab, da Embrapa,
do IBGE, do Inmet e da Anater.
Leia no site
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