Quarta-feira, 19 de junho de 2019.
18/06/2019 – PORTAL EPAGRI
Segurança e soberania alimentar são temas de capacitações no Alto Vale do Itajaí
Mais de 100 pessoas, entre agricultores e técnicos de Agronômica, Aurora, Agrolândia, Presidente
Getúlio, Rio do Campo e Trombudo Central, se reuniram no dia 4 de junho para o II Encontro de
Segurança Alimentar com Troca de Sementes e Mudas Tradicionais, realizado no Centro de
Treinamento da Epagri em Agronômica. O evento foi promovido pelo programa Capital Humano e
Social da UGT 5 da Epagri, que abrange a regional de Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí, e contou
com apoio de recursos da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater).
Leia a notícia
18/06/2019 – CANAL RURAL
Plano Safra: agricultura familiar terá à disposição R$ 31,22 bilhões
Os beneficiários do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) terão
R$ 31,22 bilhões à disposição para custeio, comercialização e investimento dentro do Plano Safra.
O anúncio foi feito nesta terça-feira, dia 18, no Palácio do Planalto, pelo presidente Jair Bolsonaro
e pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina.
Leia a notícia
18/06/2019 – DIÁRIO DO COMÉRCIO
Governo autoriza crédito rural de R$ 222,74 bi, incluindo R$ 31,22 bi do Pronaf
O governo federal divulgou nesta terça-feira, 18, que o Plano Agrícola e Pecuário 2019/2020 terá
R$ 222,74 bilhões em crédito rural para o financiamento de produtores e pecuaristas. O valor deste
ano soma o crédito destinado ao Pronaf, que é de R$ 31,22 bilhões, por causa da mudança na
estrutura do ministério feita pelo governo de Jair Bolsonaro. Ou seja, o crédito liberado para o
Plano Safra fica em linha com o montante do ano passado, que foi de R$ 194 bilhões.
Leia a notícia
18/06/2019 – AGÊNCIA BRASÍLIA
Alimentação escolar registra aumento de 82% na distribuição de frutas e verduras
Neste ano, aumentou em 82,43% a distribuição de frutas e hortaliças nos cardápios das escolas
públicas do Distrito Federal. Na soma anual, são cerca de 4,5 toneladas a mais na alimentação
escolar e 60% provenientes de agricultores familiares do quadradinho.
Leia a notícia
MATÉRIAS NA ÍNTEGRA
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Mais de 100 pessoas, entre agricultores e técnicos de Agronômica, Aurora, Agrolândia, Presidente
Getúlio, Rio do Campo e Trombudo Central, se reuniram no dia 4 de junho para o II Encontro de
Segurança Alimentar com Troca de Sementes e Mudas Tradicionais, realizado no Centro de
Treinamento da Epagri em Agronômica. O evento teve por objetivos revitalizar e fortalecer a
produção de alimentos para autossuficiência; contribuir com a segurança e soberania alimentar;
criar espaços de diálogo; fortalecer a participação social; colher, trocar e partilhar mudas, manivas
e sementes tradicionais, e promover integração entre o grupo.
De acordo com Leonir Claudino Lanznaster, extensionista social de Rio do Sul e coordenadora do
encontro, o evento oportunizou aos presentes reviver memórias afetivas que surgiram através das
falas, cheiros e visualização dos alimentos, fortalecer a identidade local e valorizar a história das
famílias. “Esse encontro buscou despertar o interesse em recuperar e tornar presente os alimentos
que ao longo dos anos foram sendo esquecidos e também promover uma maior aproximação entre
as pessoas. Isso permite não apenas ampliar o olhar do grupo sobre a importância da produção e
da diversificação dos alimentos para o consumo da família como também fortalece os laços de
amizade, respeito, amorosidade, comprometimento e união, essenciais para o cuidado com a
vida”.
O evento foi promovido pelo programa Capital Humano e Social da UGT 5 da Epagri, que abrange
a regional de Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí, e contou com apoio de recursos da Agência
Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater).
Leia no site
18/06/2019 – CANAL RURAL: Plano Safra: agricultura familiar terá à disposição R$ 31,22
bilhões
Recursos para médios produtores passaram para R$ 26,49 bilhões, um aumento de 32%
sobre o destinado no ciclo anterior
Os beneficiários do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) terão
R$ 31,22 bilhões à disposição para custeio, comercialização e investimento dentro do Plano Safra.
O anúncio foi feito nesta terça-feira, dia 18, no Palácio do Planalto, pelo presidente Jair Bolsonaro
e pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina.
Estão garantidos recursos de custeio para produção de alimentos básicos: arroz, feijão, mandioca,
trigo, leite, frutas e hortaliças e para investimento na recuperação de áreas degradadas, cultivo
protegido, armazenagem, tanques de resfriamento de leite e energia renovável. Para o custeio e
investimento nessas áreas, a taxa de juros é de 3% ao ano.
Para o médio produtor, os recursos para o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural
(Pronamp) passaram para R$ 26,49 bilhões, R$ 6,46 bilhões a mais que o programado na safra
2018/2019, o que representa aumento de 32% nas verbas do programa. Esses recursos poderão
ser destinados ao financiamento de custeio, com taxas de juros de 6% ao ano, e investimento com
7% ao ano.
Os produtores que já não se enquadram no Pronaf também poderão ser beneficiados. Haverá
ainda a possibilidade de financiamento de assistência técnica ao médio produtor, inclusive aos
pecuaristas, nas operações de crédito.
Leia no site
_________________________________
Assessoria de Comunicação Social
_____________________________________________________________________________
Página 2 de 3

Jornalista responsável: Jerusia Arruda
Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural - ANATER
Telefone: (61) 2020-0905 | (61) 99690-7775
ascom@anater.org / www.anater.org
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